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Sekapur Sirih
Segala hormat dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
memberikan kesempatan dan kemampuan untuk mewujudkan edisi yang terbaru dari Jurnal Media
Matrasain ini, yang telah memasuki volume ke-15 dalam kontinuitas penerbitannya. Seiring
waktu, Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado akan senantiasa
berjuang untuk menjaga keberlanjutan penerbitan jurnal ini sebagai medium publikasi karya tulis
ilmiah, baik dari para staf pengajar maupun mahasiswa di lingkungan Jurusan Arsitektur, Fakultas
Teknik Universitas Sam Ratulangi, maupun kontributor tulisan dari lingkungan eksternal lainnya.
Edisi kali ini (Volume 15, No.1, Tahun 2018) menampilkan 6 (enam) artikel dengan
berbagai topik bahasan. Dari ke-lima artikel ini, 4 artikel merupakan naskah dari kontributor
eksternal, khususnya dari lingkungan Program Studi atau Jurusan Arsitektur Universitas Prisma
Manado dan Universitas Nusantara Manado. Dua artikel lainnya bersumber dari kalangan internal
berupa karya tulis ilmiah dari mahasiswa yang merupakan reportase kegiatan Tugas Akhir-nya
dibawah bimbingan dosen di lingkungan Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sam
Ratulangi
Dengan segenap kerendahan hati, kami berharap kiranya artikel-artikel dalam edisi kali ini
dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat bagi para pembaca. Kami juga senantiasa
mengharapkan adanya kontribusi karya tulis ilmiah, baik dari para staf pengajar di lingkungan
Jurusan Arsitektur secara internal maupun dari pihak-pihak lain yang berkerinduan untuk berbagi
wawasan ilmiah bersama kami, tentunya yang terkait dengan bidang Arsitektur dan Perencanaan
Kota yang merupakan domain dari jurnal ilmiah ini. Semoga perjalanan ke depan Jurnal Media
Matrasain ini akan semakin baik dan bermutu dan dapat menjadi sebuah medium ilmiah yang
dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di
Indonesia, sesuai dengan spesialisasinya.
Pada kesempatan ini, sebagai pengakhir pengantar redaksional ini, ijinkan kami
mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penerbitan edisi
ini, terutama kepada para penulis yang telah menjadi kontributor naskah artikel untuk edisi ini.
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