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BAS II
 
TINJAUAN UMUM YOUTH ISLAMIC CENTER
 

2.1. TINJAUAN REMAJA ISLAM 

2.1.1. Pengertian Remaja 

Istilah remaja dalam kehidupan sehari-hari mempunyai makna konotasi yang 

relatif bermacam-macam. Pengertian-pengertian tersebut mengacu pada tahapan 

tertentu dari perkembangan manusia. Beberapa psikologi membatasi masa remaja 

sebagai masa yang hadir setelah masa pubertas awal, yaitu sebagai masa pUbertas 

akhir. Dipihak lain beranggapan bahwa kedua istilah tersebut mempunyai konteks waktu 

yang relatif sarna. 

Dengan demikian pengertian remaja (AdoJenscence) secara umum dipandang 

sebagai suatu individu atau kelompok yang sedang dalam masa peralihan dari masa 

kanak-kanak memasuki kehidupan dewasa. Biasanya diikuti pula dengan perubahan 

yang cepat pada jasmani, emosi, sosial dan akhlak,16 

Ditinjau dari segi usia maka batasan remaja adalah kelompok manusia yang 

berusia diatas 13 tahun dan di bawah 21 tahun. 17 

2.1.2. Pengertian, Batasan Remaja Islam 

Secara idiologis remaja Islam adalah semua remaja yang beragamR Islam. 

Adapun batasan remaja menurut Islam adalah sebagai berikut : 

1.	 Laki-Iaki diatas 13 tahun dengan ditandai telah akhil baligh, di bawah 24 tahun 

dengan dasar anggapan dari ahli jiwa agama bahwa kemantapan agama belum 

2.	 Wanita, usia awal remaja wanita lebih awal ditandai dengan datangnya masa 

menstruasi (tanda sex primer), yaitu pada usia akhir sarna dengan pria. 

2.1.3. Permasalahan Remaja Islam JogJakarta 

Dalam perkembangan perilaku beragama, remaja Islam pada saat yang 

bersamaan seringkali remaja memperllhatkan dua fenomena yang berlawanan. Disatu 

pihak seseorang remaja tampak sudah niulai mencari kebenaran absolut, namun 

16 NY.Y. Singgih D Gunal"Sa, Dr. P.fikologi Remaja, Blk Gunung Mulia, Jaka.1a 
17 Zakiat Daradjat, Dl'. Opcit, hal 11 
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dipihak lain masih terdapat keyakinan kuat terhadap bukti-bukti kongkrit misalnya hal-hal 

yang ghoib. 

Dari data KHen Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak 

(BISPA) Jogjakarta terungkap bahwa remaja Islam yang mendapat bimbingan 

merupakan jumlah yang terbesar yaitu 263 anak dari 294 seluruh anak yang harus 

ditangani. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kalangan remaja, pada 

umumnya sangat variatif. Berbagai macam masalah tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 2.1. Data Konseling Remaja Jogjakarta th 2000 

I PERMASALAHAN JUMLAH PROSENTASE 

Pacaran 203 19 

Seksualitas 182 17 

16$osialisasi 164 

Permintaan Info 122 12 

Keluarga 104 10 

Kepribadian 93 9 

Sekolah 76 7 

Pekerjaan 52 5 

Narkoba 41 4 

Lain-lain 19 1 

Jumlah 1056 100 

Sumber : Konseling Remaja Jogjakarta, Sahaja (Sahabat Remaja) 2000 

BULAN .. PERMASALAHAN 
UMUM 

KASUS 
KEHAMILAN REMAJA 

JUMLAH 

Januari 105 12 117 

Februari 97 10 107 

Maret 
.. ····..f48 19 167 

Jan-Maret 350 41 391 

Sumber: Konseling Remaja Jogjakarta, Sahaja Januari-Maret 2000 

Dari data yang terlihat menunjukkan bahwa permasalahan remaja, remaja Islam 

Jogjakarta begitu kompleks. Sehingga memerlukan penanganan khusus agar 

permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan gangguan pada 

dirinya maupun masyarakat. 

'--'-'.\
 

Q3a6 II fJinjauan Vmum %utli Isfamic Center 12 

__ J 



, 
. -- ----_.__._---._-------- --------------_............-'------- -

'Youth IsfamiJ: Centerdi 'YoDYa~rta 

2.1.4. Kegiatan Remaja Islam di Yogyakarta 

Kegiatan remaja dilakukan pada dasarnya untuk dapat berinteraksi dengan 

lingkungan dan membentuk pribadi remaja itu sendiri. Jenis kegiatan yang dilakukan 

oleh remaja sangat beragam. Dari seluruh jumlah remaja yang ada diambil 100 orang 

untuk mengetahui prosentase remaja yang melakukan kegiatan tersebut. 

Tabel 2.3. Kegiatan Remaja Jogjakarta 

KEGIATAN PRIA% WAN ITA % 

Belajar 16 18 

Ke rumah ternan 16 10 

Jalan-jalan 10 16 

Olah Raga 10 10 

Nonton 12 8 

Rekreasi 10 8 

Kursus 8 12 

Lain-lain 18 18 

Jumlah 100 100 

Sumber: Bappeda, DIJ 

Jumlah remaja Islam di Jogjakarta 116.663 jiwa ini merupakan mayoritas 

dibandingkan dongan jumlah remaja keseluruhan. Dari data menunjukkan bahwa 

prosentase kegiatan remaja, remaja Islam Yogyakarta sebagian besar bersifat santai 

atau rekreatif dapat ditunjukkan pada kegiatan ke rumah ternan, jalan-jalan, olah raga, 

nonton, rekreasi mempunyai prosentase 58% untuk pria dan 52% untuk wanita. Tetapi 

kegiatan belajar dan kursus 24% untuk pria dan 30% untuk wanita. Sehingga perlu 

meningkatkan kegiatan utama remaja yaitu belajar untuk mempersiapkan individu 

remaja. 

2.1.5. Kondisi Fasilitas Remaja di Jogjakarta 

Fasilitas remaja fsiam di Jogjakarta yang ada sebagian besar menggunakan 

masjid atau mushola. Oi Jogjakarta ini jumlah masjid dan mushola sebanyak 326 

masjid dan 345 mushola. Namun sebagian besar hanya digunakan sebagai tempat 

ibadah, kurang berkembang untuk fungsi yang lainnya dan keglatan-kegiatan yang 

dilaksanakan oleh remaja masjid kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 
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fasilitas-fasilitas yang ada di dalam masjid atau mushola untuk mewadahi kegiatan 

remajanya 

2.1.6. Potensi Kota Jogjakarta 

Kota Jogjakarta mempunyai potensi yamg dapat mendukung dalam pembinaan 

dan pengembangan remaja Islam, antara lain 18 : 

1.	 Lingkungan masyarakat Jogjakarta penduduknya adalah kaum terpelajar atau 

intelektual yang beragama Islam, mampu menunjukkan iklim sosial yang baik 

bagi pendidikan diharapkan dapat menunjang terlaksananya program pendidikan 

non formal dalam tenaga ahli, guru dan instruktur yang profesional. 
I" 

2.	 Jogjakarta salah satu pusat kebudayaan Islam di Indonesia yang maslh 

menunjukkan eksistensinya dan adanya kebangkitan kembali khususnya 

dikalangan pelajar dan mahasiswa. 

3.	 Image kota Jogjakarta sebagai kota pelajar diharapkan mampu mencerminkan 

remaja sebagai seorang terpelajar. 

4.	 Banyaknya organisasi remaja non politis bergerak dalam berbagai kegiatan, 

seperti kegiatan kesenian, olah raga maupun kegiatan yang bersifat ilmiah 

menunjukkan makin meningkatnya dinamika remaja di Jogjakarta. 

2.2. TINJAUAN TATA RUANG DALAM 

2.2.1. Pengertian Ruang 

Ruang pada dasarnya merupakan wadah dari kegiatan, sedangkan pengertian 
19 . 

1.	 Menurut Plato 

Ruang adalah elemen terbatas dalam suatu dunia yang terbatas pula. 

2.	 Menurut Arlstoteles 

Arltoteles merangkum karakterlstlk hakiki dari ruang sebagai berikut ; 

a.	 Merupakan tempat melingkupi objek yang ada padanya. 

b.	 Tempat bukan bagian dari yang dilingkupi. 

c.	 Tempat dari suatu objek tidak le~ih besar dan tidak lebih kecil dari objek 

tersebut. 

"d. Tempat dapat ditinggalkan oleh objek serta dapat dipisahkan dari objek. 

1M 1~1l.1l11 R. TAl 11(;1\1 II)I)~
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e.	 Tempat selalu mengikuti objek, meskipun objek selalu berpindah sampai 

berhenti pada posisinya. 

Jadi pengertian ruang adalah elemen terbatas tempat dimana obyek berada 

yang melingkupi dan membatasi aktivitas yang dilakukan sehingga terfokus pada 

suasana atau rasa meruang dan kejelasan teritorial. 

2.2.2. Pengertian Ruang Dalam 

Dimensi atau ukuran ruang dapat diartikan sebagai wadah kegiatan yang berada 

di bawah atap.20 Tata ruang dalam meliput; dimensi dan pembatas ruang. Dimensi ruang 

meliputi: 

1.	 Kebutuhan ragawi : ruang ragawi dimensinya antara lain dipengruhi oleh ukuran 

tubuh manusia, pergerakan dan perabotan. 

2. Kebutuh;:tn jiwani : cita rasa, dorongan jjwa dan suasana yang diinginkan. 

Sedangkan pembatas ruang meliputi : 

1.	 Lantai: sebagai penyangga ruang dan penyangga kegiatan. 

2.	 Dinding: sebagai pembentuk ruang 

3.	 Langit-Iangit: sebagai pelindung terhadap cuaca. 

2.2.3. Study Lay Out Ruang 

Menurut Francis D.K. Ching, studl layout ruang adalah kegiatan yang 

mempelajari masalah-messlah dalam IIngkup ruang, berkaitan dengan kegiatan yang 

diwadahi dan pengguna ruang. Antaralain pengolahan sirkulasi, pengolahan bentuk 

ruang beserta pengorganisasian ruang. Dalam manentukan bentuk ruang yang sesuai 

dengan hakekat pergaulan ukuwah Islamiyah, diperlukan suatu "susunan" yang 

merupakan dasar penting. Karena tanpa susunan sesuatu tidak akan terbentuk. 

Sedangkan prinsip 'tata susunan yang baik adalah bentuk yang jelas dan tidak 

meragllkan, sehingga Jlka dipandang mata akan mendapat suatu susunan tanpa 

kesukaran. Prinsip susunan tersebut adalah sebagai berikut21 : 

1.	 Irama (ritme) 

Unsur kedinamisan dalam pergaulan ~khuwah Islamiyah akan semakin terlihat 

dengan adanya pengulangan sejumlah elemen ruang yang sederhana. Ritme 

20 Materi perkuliahan 1997, UII Yogyakal1"a 
21 Fl'itz Wilkening, Tata Rllang , Kanisisus, Yogyakarta 
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akan semak.in terlihat jelas apabila elemen ruang tersebut disusun dengan 

kontras. 

DODD.. 11111111
 
Gambar 2.1. Susunan Berderat dan Berkelompok 

...~ Sumber Analisa Penulis 

2.	 Keseimbangan 

Meskipun suatu bentuk dikatakan sempurna karena adanya ritme, tetapi harus 

ada keseimbangan, yaitu dengan cara simetri. Persamaan kedudukan harkat 

dan martabat antara laki-Iaki dan perempuan dalam pergaulan ukhuwah 

Islamlyah diungkapkan dengan meletakkan keseimbangan perletakan ruang. 

c5 2J e5 ~ 
Keseimbangan Simetris : Keseimbangan Asimetris 

• Susunanya sederhana - Kedua bagian tidak sarna - Tetap seimbang walau tak simetris 
• Tidak menimbulkan masalah - Penilaian lebih sukar - Lebih hidup 
• Menjemukan	 - Penyusunan mudah - Tidak monoton 

Gambar 2.2. Keseimbangan
 
Sumber : Analisa Penulis
 

3.	 Perbandingan ukuran (proporsi) 

Kesan perasaan akan bentuk yang kita miliki dipengaruhi oleh suatu 

keseimbangan ukuran yang dasarnya terdapat dalam susunan tubuh manusla, 

dunia binatang serta dunia tumbuh-tumbuhan. 

2.3. KARAKTERISTIK PERGAULAN UKHUWAH ISLAMIYAH 

Pergaulan ukhuwah Islamiyah adalah pergaulan yang dapat menumbuhkan 

keimanan. amal shaleh dan ketaqwaan yang balk dan sekaligus mentaati ajAran Islam 

dengan sebaik-baiknya. Pergaulan yang baik,termasuk ibadah kepada Allah SWT dalam 

arti luas. Pergaulan yang baik termasuk amal shaleh yang dapat mempererat 

persaudaraan yang dalam agama Islam sangat dianjurkan.22 

11 Drs. Hasan Basri, Remaja Berkualitas, Pustakn Pelajal', Yogyakarta 2000 
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Islam memberikan batasan dan petunjuk-petunjuk tentang pergaulan antara laki

laki dan perempuan, diantaranya :23 

1.	 Menjaga harkat dan martabat serta kehormatan wanita 

2.	 Saling menghormati kedudukan masing-masing yang berbeda, dengan 

memperhatikan kodrat dan bakat masing-rnasing selaku hamba Allah yang 

berlainan jenis. 

3.	 Berlaku sopan dalam tutur kata dan tingkah laku 

4.	 Bergaul diatas dasar akhlak luhur. 

5.	 Menanamkan sikap dan rasa malu berbuat yang bertentangan dengan norma 

a9ama. 

6.	 Memelihara jiwa ksatria dari hal yang dapat merendahkan harkat dan martabat. 

7.	 Pergaulan dengan lain jenis yang bukan muhrimnya tidak boleh melampaui 

batas halal haram menurut agama. 

8.	 Berpakaian rapi, sopan dengan menutup aurat, bersikap simpatik, serta bertutur 

kata yang lembut. .. 

Dari batasan-batasan di atas menunjukkan bahwa dalam sikap dan pandangan 

pergaulan ukhuwah Islamiyah harus berlandaskan iman dan takwa yang nantinya 

melahirkan keakraban, keseimbangan dan keterbukaan dan dinamis antara sesama 

masyarakat. 

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan beberapa karakteristik pergaulan 

ukhuwah Islamiyah, yaitu : 

1..	 Keakraban yang terkendali. 

Akrab disini diartikan sebagai suatu kedekatan namun tetap berada pada suatu 

batasan teritorlal antara laki-Iakl dan perempuan. Suasana yang akrab akan 

terjalin dengan saling menjaga tingkah laku dan kesopanan rnelalui 

pengelompokan area yang berbeda. 

2.	 Keterbukaan namun tertutup 

Terbuka namun tertutup adalah adanya kontrol di dalam menjalin hubungan 

muamalat dengan lawan jenis. Adanya pengendalian pandangan untuk 

menanamkan sikap rasa malu berbuat yang bertentangan dengan norma agama 

merupakan pedoman di dalam menjalin hubungan dengan sesama. Jadi pada 

13 Drs. H. Asyhari Abdul Ghofar, Islam tlall Prohlel1u, Sekittlr Pergalliall Mllda-Mlldi, Akademika 
Pressindo Sosial, Jakarta 2000 
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dasarnya terbuka namun tertutup merupakan langkah-Iangkah untuk 

mengantisipasi dan tetap menjaga halal dan haram dalam Iingkup pergaulan 

ukhuwah Islamiyah. 

3.	 Dinamis tapi disiplin 

Dinamis di sini diartikan sebagai bentuk pergaulan yang tidak terikat dengan 

slapa kita harus bergaul dan sifatnya tidak kaku I namun tetap berada pada 

koridor batas halal haram menurut norma agama. Adanya pengendalian 

pergerakan atau aktivitas merupakan langkah atau cara untuk menjaga dari 

perbuatan yang bisa merendahkan harkat dan martabat. 

4.	 Seimbang tapi terjaga 

Merupakan suatu langkah dalam usaha untuk mewujudkan pergaulan ukhuwah 

Islamiyah dengan adanya keseimbangan yang terjaga antara laki-aki dan 

perempuan dengan menghormati kedudukan masing-masing yang berbeda. 

Pengaturan tata ruang yang berbeda atau adanya hierarki ruang merupakan 

langkah yang bisa menjaga kodrat dan kedudukan masing-masing dalam 

keseimbangan tanpa merendahkan kodrat dan bakat masing-masing. 

2.4. TRANSFORMASI KONSEP PERGAULAN UKHUWAH ISLAMIYAH 

Pergaulan ukhuwah Islamiyah merupakan konsep yang akan diekspresikan oleh 

blilngunan Youth Islamic Center kepada pengamat atau pengguna bangunan. Dalam 

pengekspresian pesan tersebut, maka bangunan menggunakan hal-hal yang mudah 

ditangkap secara visual oleh manusia. Sentuk bangunan, tata ruang dan penampilan 

bangunan merupakan hal-hal yang mudah ditangkap secara visual oleh manusla. 

Berangkat dari pemahaman diatas, maka pergaulan ukhuwah Islamiyah melalui kajian 

filosofi dan karakteristiknya akan di transformasikan ke dalam bentuk bangunan, 

penataan ruang dan penampllan bangunan pada Youth Islamic Center. 

2.4.1. Bentuk sebagai Citra 

Dalam bahasa arsitektur yang digunakan untuk berkomunikasi adalah bentuk, 

bentuk keseluruhan dalam hal ini adalah bangunan. Dalam perwujudannya ke dalam 

citra dan penampilan bangunan, karakter pergaulan ukhuwah Islamiyah dapat 

dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk bangunan. Hakekat pergaulan ukhuwah Islamiyah 

dalam mempengaruhi bentuk tidak bisa langsung diterapkan begitu saja tetapi melalui 
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• 

kajian karakter dan filosofinya, Karakter yang digunakan adalah seimbang tapi terJaga, 

akrab yang terkendali, terbuka riamun tertutup, dinarrns tetapl disiplin. Dari beberapa 

karakter tersebut mempunyai pengertian yaitu kontras namun tidak kontradiktIf. 

Bentuk merupakan unit yang mempunyal unsur garis, lapisan, warna, te~stur dan 

dapat dirasakan melalui skala, proporsI, trama. Kombinasl dan keseluruhan unsur ini 

akan menghasilkan ekspresi yang bisa di komunikasikan kepada pengamat. 

2.4.2. Citra Sebagal Simbol 

Simbol adalah upaya yang digunakan oleh arsltek untuk menyampalkan pesan

pesan lewat bentuk. Sebuah bangunan menyajikan dirl secara slmbolis jika bangunan 

itu sesuatu yang leblh tinggi darl keadaan bentuk fisiknya untuk mewujudkan sebuah 

prinsip pengakuan umum. Dalam mengungkapkan slmbol ada beberapa cara yang 

sering di gunakan oleh arsitek, yaitu melalui24 
: 

a.	 Simbol yang agak tersamar 

b.	 Simbol metaphor 

Metaphor (kiasan) adalah mengidentifikasi hubungan dlantara benda-benda. 

Tetapl hubungan-hubungan Ini lebih bersifat abstrak dari pada nyata. 

c.	 Simbol sebagal unsur pengenal (secara fungsional dan lambang) 

Dalam kaitannya terhadap pergaulan ukhuwah Islamiyah, kita menggunakan 

slmbol sebagai unsur pengenal untuk mewujudkan bentuk. Karakter tentang pergaulan 

ukhuwah Islamiyah yaltu seimbang tapi terjaga, terbuka namun tertutup, akrab yang 

terkendali, dlnamls tapl disiplin dan kontras tetapi tJdak kontradiktif akan dlterapkan 

dalam bentuk-bentuk arsitektur. 

Permasalahan yang tlmbut dari keterang~n dlatas adalah baga/mana 

menguraikan hakekat pergaulan ukhuwah Islamiyah ke dalam bentuk bangunan secara 

keseluruhan sehlngga penampilan bangunan yang tercipta mampu mancorminkan dari 

hakekat pergaulan ukhuwah Islamiyah itu sendlri. 

:"" 

2.5. TINJAUAN YOUTH ISLAMIC CENTER 

2.5.1. Pengertlan, Batasan Youth Islamic Center 

Youth Islamic Center merupakan sarana fasllitas yang utuh, dalam konteks inl 

adalah wadah sebagal pusat dari kegiatan remaja Islam di Jogjakarta. Pusat 

24 Snyder dan Catanese, 1994: 314) 
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merupakan pokok pangkal yang menjadi pumpunan berbagai urusan, hal. Tuntutan 

wadah sebagai center atau pusat adalah : 

1. Pusat Kegiatan 

(Terkonsentrasi) 

2. Harus dapat dijadikan pusat 

orientasi oleh wadah kegiatan 

remaja Islam yang lain. 

3.	 Karena merupakan pusat 

orientasi wadah kegiatan lain, 

maka orientasi dari Youth Islamic 

Center adalah masyarakat. 

Gambar 2.3. Pusat
 
Sumber : Pengembangan Gun -Gun. S
 

13248fTA/UGM 

2.5.2. Peran dan Fungsi Youth Islamic Center 

2.5.2.1. Peran Youth Islamic Center r
Peran Youth Islamic Center adalah sebagai sarana yang menampung aktivitas I 

1remaja Islam dalam memenuhi kebutuhan keremajaannya yang berada pada lingkungan 
1 

yang sesuai dengan pergaulan ukhuwah Islamiyah dalam rnernberikan bekal 
Ii 
I,Ikepribadlan muslim dalam berhubungan dengan orang lain dan IIngkungan sekltarnya. 

2.5.2.2. Fungsi Youth Islamic Center . 

Fungsi Youth Islamic Center adalah sebagai sarana pernbinaan mental, spiritual 

dan pengembangan potensi remaja Islam untuk persiapan menuju kedewasaan sesuai 

dengan ajaran Islam, dengan penekanan pada pergaulan ukhuwah Islamiyah. 

. ----' 
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2.5.3. Status dan Organisasi Youth Islamic Center 

2.5.3.1. Status Youth islamic Center 

Status Youth Islamic Center adalah millk umat Islam pada umumnya dan rembJ~ 

Islam pada khususnya yang dikelola oleh kelembagaan masyarakat yaitu Dewan 

Dakwah Islam Indonesia (0011) 

2.5.3.2. Organisasi Youth Islamic Center 

Untuk mengatur dan memperlancar mekanisme organisasi di lingkungan Youth 

Islamic Center, ditetapkan sebagai berikut 

I PIMPINAN 

1 Puslitbang l 

I 
I 

Kabid Akademik I [ 
I 

Kabid, Adm, Umum 

I 

I I Kabid. Adm. Pelayanan Teknis 

I 
I I I I I I 

Unit Unit Unit Unit Unit Kabag Kabag 
tbad pendi Ke.tra OR& Sosial Lab. Perpustakaan 
ah dikan mpiJarl Seni kemasya 

rakatan 

Urusan Urusan 
Sirkulasi Klas ifikas i 

Kabag KabagKabag 
KeuanganRumah Tangga Umum 

UrusanUrusanUrusanUrusan 
BendaharaPembukuankeberslhanPerbekalan 

Keamarian 

\ 

Gambar 2.4. Struktur Organisasi Youth Islamic Center 

Sumber : Analisa Penulis 
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Fungsi dari masing-masing personil struktur organisasi di atas adalah sebagai lh... 

1.	 Pimpinan 

Merupakan bagian yang mengepalai dan mengendalikan jalannya organisasi
> 

2.	 Puslitbang 

Puslitbang adalah bagian penelitian dan pengembangan proses studi yang 

dijalankan 

3.	 Kabid. Akademik 

Merupakan bagian yang mengatur dan bertanggung jawab tentang proses 

pendidikan. 

4.	 Kabid. Adm. Umum 

Merupakan bagian yang mengurusi dan bertanggung jawab mengenai administrasi 

Youth Islamic Center. 

5.	 Kabag Rumah Tangga 

Merupakan bagian yang membantu bidang Adm. Umum yang berhubungan dengan 

urusan perbekalan dan maintenance. 

6.	 Perbekalan 

Bagian yang mengendalikan dan mengerjakan segala sesuatu tentang perbekalan. 

7.	 Kebersihan dan Keamanan 

Bagian yang mengerjakan, menyelesaikan segala urusan tentang kebersihan dan 

keamanan. 

8.	 Pembukuan 
:: Bagian yang mengerjakan, menyelasaikan segala urusan yang berhubungan dengan 
1 

;j	 adminlstrasi. 

9:	 Bendahara 

Bagian yang mengatur dan mengelola tentang urusan keuangan 

10. Kabag Umum 

Merupakan bagian yang membantu untuk mengatur dan mengawasi jalannya 

personalia dan tata usaha. 

11. Urusan Personalia 

Bagian yang mengendalikan dan mengerjakan segala urusan tentang personalia. 

---, 
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12. Tata Usaha 

Bagian yang mengerjakan dan menyelesaikan segala urusan tentang ketata 

usahaan 

13. Kabid. Adm. Pelayanan Teknis 

Bagian yang bertanggung jawab dan mengurusi administrasi yang berhubungan 

dengan pelayanan teknis. 

14. Kabag Lab. 

Bagian yang mengurusi dan bertanggung jawab tentang urusan laboratorium 

15. Kabag Perpustakaan 

Bagian yang mengawasi dan mengatur jalannya manajemen perpustakaan. 

16. Urusan Sirkulasi 

Bagian yang melayani dan bertanggung jawab mengenai peminjaman buku. 

17. Urusan Klasifikasi 

Bagian yang mengatur dan bertanggung jawab mengenai pengaturan penaataan 

atau klasifikasi jenis Iiteratur. 

2.5.4. Program dan Materi Kegiatan 

Program kegiatan yang akan diwadahi dalam Youth Islamic Center dapat 

dikelompokkan dalam beberapa bidang kegiatan, yaitu25 
: 

1.	 Program Ibadah 

Program kegiatan ini merupakan upaya pendekatan dirl dengan Sang Pencipta 

yang meliputi kualitas dan kuantitas ibadah. 

Materi bidang ini adalah : 

a.	 sholat 

b.	 Bersuci 

c.	 Membaca AI Our'an 

d.	 Pengajian. 

2.	 Program Pendidikan I Keilmuan 

Program kegiatan ini mempunyai tujuan untuk memperdalam pengetahuan 

tentang dan ilmu agama Islam. 

Materi bidang pendidikan meliputi : 

1~ Supl'iyadi, TAl un I J997 
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a.	 Kursus agama 

b.	 Kursus bahasa ; Arab dan Inggris 

C.	 Kursus komputer 

d.	 Kajian AI Qur,an dan Hadist 

e.	 Diskusi I sarasehan. 

3.	 Program Ketrampilan 

Program kegiatan ini bertujuan membekali ketrampilan remaja Islam menjadi 

lebih produktif. 

Sedangkan materi yang diberikan adalah : 

a.	 Elektro 

b.	 Pertukangan 

c.	 Mesin 

d.	 Tata boga 

e.	 Tata busana. 

4.	 Program Olah Raga dan Kesenian 

Merupakan program potensi, minat dan bakat bagi remaja. 

Materi yang disamp~ikan meliputi : 

a.	 Volly 

b.	 Basket 

c.	 Bulu Tangkis 

d.	 Bela Diri 

e.	 Tenls Meja 

f.	 Tenis Lapangan 

g.	 Senl Lukls 

h.	 Seni Musik 

i.	 Senl Kaligrafi 

j.	 Seni teater. 

5.	 Program Sosial Kemasyarakatan 

. Merupakan program kegiatan yang menyebarluaskan dan rnengamalkan ajaran


ajaran Islam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
 

Materi yang akan diberikan meliputi :
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a.	 Sarasehan 

b.	 Pameran 

c.	 Pertunjukkan 

d.	 Bakti Sosial 

e.	 Pecinta dan pemelihara Iingkungan hidup 

f.	 Reboisasi. 

2.5.5. Karakter Keglatan 

Berdasarkan program dan materi kegiatan, maka dapat dilihat karakter dari tiap 

jenis kegiatan tersebut. Hal ini dapat dijadikan acuan dalam proses perencanaan dan 

perancangan Youth Islamic Center. karena kita dapat mengetahui bagaimana sifat 

kegiatan dan ruang-ruang yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dan frekuensi 

kegiatan yang berfungsi untuk mengatur pembagian jumlah kelas yang akan digunakan. 

Kegiatan yang ada pada Youth Islamic Center dapat dikelompokkan dalam dua 

kelompok besar. Meliputi : 

1.	 Kegiatan Ibadah
 

Merupakan usaha manusia dalam mendekatkan diri pada Allah untuk
 

mendapatkan ridho-Nya. Proses kegiatan yang terjadi adalah sebagai berikut :
 

I
II

I 
I 

Tabel 2.4. Kegiatan Bidang Ibadah 

Bersuci 
Membaca AI Ouran 
Dakwah I Penaai!an 

2x seminggu 
2x seminggu 
1x seminaau 

Islamis. edukatif, 
komunikatif, 

dinamls 

SlJmber : Analisa Penulis 

2.	 Keglatan Muamalat 

Kegiatan ini merupakan hubungan· antara manusia dengan sesama dan 

Iingkungannya. Kegiatan Inl dapat dibagl dalam sub kelompok keglatan yaitu sub 

kelompok kegiatan pendidikan, sub kelompok minat dan bakat, sub kelompok 

soslal kemasynrakatan. Proses keglatan yang terjadl adalah sebagai berlkut : 
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a, Bidang Pendidikan 

Tabel 2.5. Kegiatan bidang Pendidikan 

Kursus Agama 3 x seminggu 
Kursus Bahasa Arab 3 x seminggu 
Kursus bahasa Inggris 
Kursus Komputer 
Kajian AI Our'an & hadist 

3 x seminggu 
3x seminggu 
2 x seminggLi 

Akrab, komLlnikatif, 
edukatif, Islamis 

Diskusi I Sarasehan 2 minngu sekali 

Sumber : Analisa Penulis 

b. Bidang Ketrampilan 

J 
Tabel 2.6. Kegiatan Bidang Ketrampllan 

Pertukangan 
Elektro 
Mesin 
Tata Boga 
Tata Susana 

2x seminggu 
2x seminggu 
2x seminggu 
2x seminggu 
2x seminoou 

ijillfll;;~;;r 
Atraktif, 

Komunikatif 
Akrab 

edukatif 

Sumber : Analisis 

c. Bidang Olah Raga dan Seni 

•••• ·~N1'~ ••·kg~mtM·· .• I·?E6@~I~II~; ··•••·E ~fm~w~~·.··~!J~1i~N··.·········· 
Volly 11 x seminggu 
Basket 1 x seminggu 
Bulu Tangkis I 1 xseminggu 
Bela Diri I 1 x seminggu 

Tenis Meja I 1 )( s~m~nggu ITerbuka, rekreatif, edukatif, 
Tenis Lapangan 1 X $~m~nggu dinamis, komunikatif, akrab 
Seni Lukis 2 X $bm!nggu 
SEmi Musik 2 x~~mlnggu 
K<:IHgrafi 2 Xs~minggu 
Teater 2 j( ~~minggu 

Surl1t;er : Analisa Penulis 
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d. Bldang Sosial Kemasyarakatan 

TabeI2.8. Kegiatan Bidang Sosial Kemasyarakatan 

4 bulan sekali 
3 bulan sekali Terbuka, dinamis, 
6 bulan sekali Rekreatif, 
2 x setahun komunikatif, 
2 tahun sekali interaktif 

Sumber : Analisa Penulis 

2.5.6. ·Pelaku Kegiatan 

1. Remaja Anggota , yaitu pemakai utama sebagai anggota binaan dari Youth 

Islamic ·Center. 

2. Pengunjung merupakan masyarakat umum yang berkunjung atau 

berkepentingan dengan Youth Islamic Center. 

3..	 Pendidik· I Pembina, yaitu orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk 

mendidik seperti kyai, ustadz, da'l, instruktur, tutorial. Secara status dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu pendidik tetap (rutin,intensif) dan tidak tetap. 

4.	 Pengelola, yaitu bertanggung jawab secara keseluruhan jalannya kegiatan di 

Youth Islamic Center. 

2.5.7. Karakter Pelaku Kegiatan 

Tabel 2.9.a.Tabel Kegiatan Pelaku 

PELAKU AKT1V1TAS

I	 .1 
I 

Mengikuti kegiatan 
Remaja Anggota teori, praktek, olah 

raQa dan sosialisasi 

Melakukankegiatan 
Pengunjung exhibition, masjid, 

menemui pengelola 

KEBUTUHAN 

KARAKTER KEGIATAN PERALATAN ! 
Membutuhkan temon yang l 

Meja, kursi, papan jelas dan luas, fonnal, 
tuliS, komputer, komunikatif dan akrab 
OHP namun terkendali 

Membutuhkan suasana yang 
santai dan dinamis, 

komunikatif serta bersifat 
Meia, kursi oublik 

Sumber : Analisa 
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Table 2. 9.b. Lanjutan Tabel Kegiatan Pelaku 

I PELAKU AKTIVITAS n KEBUTUHAN 
I 

'--'\ 

! PERALATAN I KARAKTERKEGIATAN I 
I I Dapat leluasa. '!1elihat dan j 

Tutorial, instruktur, I mengawasl Jalannya IMeja, kursi, papan 
Pendtdik dakwah, seminar, i aktivitas. Suasana yang I tulis, podium. rapat, diskusi, riset : dibutuhkan adalah interaktif, I r formal dan komunikatif 

IKe~a,rutinitas, I Meja, kursi, I Kegiatan bersifat formal, rapat, seminar 
Pengelola j komputer, papan birokratif, rutinitas, privat 

mengelola, 
I 

t tUlis namun dinatif. 
mengatur 

Sumber : Analisa 

Dengan adanya unsur bergaul diatas akhlaq luhur sebagai tujuan dari pergaulan 

ukhuwah Islamiyah yang harus diungkapkan dalam arsitektural, maka permasalahan 

yang muncul adalah menciptakan tata ruang yang mengarahkan terbentuknya 

pergaulan ukhuwah ISlamiyah di lingkungan Youth Islamic Center. 

2.5.8. Pola Kegiatan Pelaku 

Merupakan pola konfigurasi kegiatan pelaku mulai masuk hingga keluar di youth 

Islamic Center. Secara umum dapat dibedakan sebagai berlkut : 

1. Remaja Anggota 

Olah RanA 

I ~[ Sosialisas; 
interaksi 

Gambar 2.~, Kegiatan Anggota
 

Sumber : Analisis
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2. Pengunjung 

Pengelola 

Metihat Pameran 

Gambar 2.6. kegiatan Pengunjung 

Sumber : Analisis 

3. Pendidik / Pembl\'la 
\ 

Totorial 
Instruktur 
Dakwah 

Pulang
Seminar 

Rapat 
Diskusi 
Riset 

Gambar: 2.7. Kegiatan Pembina
 

Sumber : Analisis
 

4. Pelayanan 

Pelayanan
 
Service
 

Keamanan
 
Maintenance
 

Gambar 2.8. Kegiatan Pelayanan
 

Sumber : Anatisis
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5. Pengelola 

Gambar 2.9. Kegiatan Pengelola 
Sumber : Analisa Pemikir 

6. Poia Kegiatan Secara Keseluruhan 

I.. sat~am r----: Dlah Raga 

I. 
I II I I 

I·II II _._._._._._ ._ ~._._._ I I: II i ,_,_,_,_,_, --r.A 
··· ..······1 

,, _L~ serv:ce I 
r-----------

1'.-&.'----,. 

L I Perpustakaan 

Gambar 2.10. Pola Kegiatan Keseluruhan 

Sumber : Analisis 

Keterangan : 

remaja anggota hubungan ruang 

pengunjung pengelola 

pendidik / pembina 

pelayanan 

-, 

, I';, 

......., 

L1~.-.-.-.I '------I 

.._._._._.I , 
I 
I 

Kesekretariatan 

Kerja 
Rutinitas 

Datang 

Rapat 
Seminar 
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2.5.9. Interaksi Antar Pelaku Kegiatan 

1.	 Remaja Anggota, secara garis besar memiliki interaksi atau berkaitan langsung 

dengan kegiatan pendidik atau pembina. 

2.	 Pengunjung merupakan masyarakat umum memiliki interaksi dengan pengelola 

dan kegiatan u'!'um seperti dakwah, pertunjukkan, pameran dan sebagainya. 

3.	 Pembina atau Pendidik mempunyai interaksi dengan remaja anggota dan 

pengelola. 

4.	 Pengelola mempunyai interaksi dengan pembina, masyarakat umum. 

2.6. PERSOALAN-PERSOALAN YANG HARUS DISELESAIKAN 

Ungkapan pergaulan ukhuwah Islamiyah pada pada tata ruang dalam adalah 

penerapan hakekat pembagian 20nCJ rUCJng menurut konsep pergaulan itu sendiri. 

Pengaturan pola arsitektural pada tata ruang dan penampilan bangunan adalah 

penyediaan ruang, tempat melakukan keglatan sebagai respon positif dari pergaulan 

ukhuwah Islamiyah. 

Adapun yang menjadi permasalahan didalam merumuskan pergaulan ukhuwah 

islamiyah pada tata atur ruang Qalam dan penampilan bangunan adalah : 

1.	 Bagalmana slrkulasi dan penataan ruang yang mampu menghadirkan keakraban 

tetapi tetap menjaga territorial antara laki-Iaki dan perempuan. 

2.	 menciptakan ruang dengan penekanan pada bukaan yang berkesan terbuka 

namun sanggup mencerminkan pergaulan ukhuwah Islamiyah. 

3.	 Menciptakan ruang dalam yang dinamis tetapi disiplin dengan permainan 

ketingglan lantal sehingga tercipta pergaulan ukhuwah Islamiyah. 

4.	 Bagaimanakah teritorial yang memberikan keseimbangan dengan tidak 

merendahkan harkat dan m3rtab~t masing-masing pihak. 

5.	 Mengungkapkan karakter dad pergaulkan ukhuwah Islamiyah ke dalam bentuk 

bangunan secara keseluruhan sehlngga penampllan bangunan yang tercipta 

mampu mencerminkan dari hakekat pergaulan ukhuwah Islamiyah itu sendiri. 
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