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Â SELAMAT DATANG DI AUDITORIUM KHA. KAHAR MUDZAKKIRUNIVERSITAS ISLAM INDONESIAÂ Universitas Islam
Indonesia( UII ) merupakan salah satu universitas swasta islam terbesar di Indonesia, dengan didukung oleh sumber
daya manusianya yang handal dan terampil serta dilengkapi dengan prasarana dan fasilitas yang cukup memadai.
Dalam perkembangannya UII cukup pesat, terlihat dari pembangunan fasilitas-fasilitas serta gedung-gedung baru
sebagai penunjang dan pelengkap aktivitas kampus. Hingga saat ini UII telah memiliki 08 fakultas dan beberapa
program pasca sarjana. Setiap tahun UII menerima kurang lebih 3000-4000 mahasiswa baru dari 08 fakultas tersebut.
Dengan adanya jumlah mahasiswa yang cukup besar dan kampus yang tersebar di berbagai tampat, maka dibutuhkan
beragam fasilitas. Fasilitas-fasilitas ini diharapkan dapat melancarkan kegiatan-kegiatan civitas akademika UII, baik
mahasiswa maupun dosen dan karyawan. Salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh civitas UII adalah gedung
Auditorium. Walaupun saat ini UII telah memiliki auditorium yang terletak di kampus Cik Ditiro, namun keberadaan
auditorium ini dianggap kurang memadai untuk kegiatan-kegiatan civitas UII saat ini, serta daya tampung yang sedikit
dan fasilitas gedung yang masih terbatas. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan jaman serta beragam
aktifitas civitas kampus menuntut sebuah perguruan tinggi yang besar seperti UII untuk memiliki sebuah sarana
auditorium yang mampu memadai semua kegiatan civitasÂ akademika seperti : upacara wisuda, dies natalis, lokakarya,
seminar, pameran dan lain-lain serta penggunaan teknologi modern seperti akustik bangunan, tata lampu, tata
panggung, pengkondisian udara, tata suara, dan lain-lain. Memadai disini dalam artian mempunyai kapasitas dan daya
tampung yang cukup besar dan dapat digunakan untuk kegiatan orang banyak.Oleh karena itu, keberadaan auditorium
UII yang modern dan representative dengan nuansa islami selain untuk menunjang kegiatan akademis, dapat juga
menjadi sarana untuk mencari dana untuk operasional dan pemeliharaan dengan cara menyewakannya kepada pihakpihak luar yang membutuhkannya.Â Maka dipandang perlu bagi UII untuk memiliki sebuah sarana penunjang seperti
auditorium yang mampu mewadahi baik semua kegiatan civitas akademika UII guna kalancaran kegiatan akademisÂ dan
kegiatan non akademis perguruan tinggi maupun kepentingan umum. Adapun sasarannya adalah agar dapat
merencanakan dan merancang suatu bangunan auditorium yang ideal, dapat mewadahi segala aktifitas yang ada
didalamnya dengan fungsi pelayanan dan penunjang yang sesuai dengan yang diharapkan. Â
Â
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