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LAPORAN PAA78

PENGANTAR
Laporan ini disusun dalam rangka penyelesaian tugas perancangan arsitektur akhir
tentang Islamic Centre di kawasan masjid raya Al-Azhom kota Tangerang. Islamic Centre
merupakan pusat pengkajian dan pengembangan islam khususnya di kota Tangerang yang
mayoritas penduduknya adalah muslim. Hal ini yang menjadi landasan perlu dibangunnya
Islamic Centre di kota Tangerang, Banten.
Masjid Raya Al-Azhom berlokasi dijalan Satria Sudirman, Suka Asih, Kota
Tangerang, Banten. Dibangun di atas lahan seluas 2,25 hektare dengan luas bangunan
5.775 meter persegi serta lahan parkir 14.000 meter persegi menjadikan masjid dengan
gaya arsitektur timur tengah ini adalah masjid terbesar yang ada di Kota Tangerang. Adapun
masjid dengan warna dominan biru langit ini mampu menampung jamaah sebanyak 15.000
orang.
Pada monumen peresmian yang berdiri di halaman depan masjid tertera bahwa
peletakan batu pertama pembangunan masjid dilakukan pada 7 Juli 1997 oleh Walikota
Tangerang saat itu yaitu H. Djakaria Machmud dengan Ketua Panitia Pembangunannya
HMA Thahiruddin. Pembangunan pun selesai pada 28 Februari 2003 dan diresmikan oleh
Menteri Agama RI saat itu yaitu Said Agil Husin Al Munawar. Sementara seremonial
peresmiannya juga dilakukan pada 23 April 2003 oleh Walikota Tangerang saat itu H. Moch
Thamrin. Hal demikian yang menjadi pertimbangan kawasan Masjid Raya Al-Azhom menjadi
tempat strategis sebagai lokasi Islamic Centre di kota Tangerang
Sekian sedikit pengantar yang saya sampaikan. Segala saran dan kritik yang bersifat
membangun untuk menyempurnakan laporan ini sangat diharapkan dan diterima dengan
lapang dada.
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UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan perancangan arsitektur akhir ini sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan.
Penulis menyadari bahwa selama penyusunan laporan ini banyak mengalami
hambatan, namun berkat doa , usaha, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai
pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan ini dengan tepat waktu.
Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya
kepada:
1. Bapak Ir. Joni Hardi, MT. selaku Ketua Program Studi Teknik Arsitektur yang sedikit
banyak telah direpotkan dan memberi masukan.
2. Ibu Cristy Vidiyanti, ST,. MT. selaku koordinator Perancangan Arsitektur Akhir Program
Studi Teknik Arsitektur yang sudah mengarahkan jalannya kegiatan Perancangan
Arsitektur Akhir Ini.
3. Bapak Agust Danang Ismoyo, ST,. MALD. selaku dosen pembimbing saya yang telah
membimbing dan memberikan pengarahan kepada saya selama penyusunan laporan
ini.
4. Kedua Orang Tua saya yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam
penyusunan laporan ini.
5. Teman-teman yang sudah membantu selama melakukan tugas akhir ini sampai selesai.
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