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Amrio raja gukguk, Kurnia anin dita, eriqa, Raudya tuzahra, Luki, dan 

lainnya yang telah banyak membantu saya dalam segala hal selama Perancangan 

Arsitektur Akhir berlangsung 

6. Seluruh peserta Perancangan Arsitektur Akhir, yang sama-sama menyusun 

Laporan Perancangan Arsitektur Akhir dan saling bertukar pikir. 

Akhir kata, semoga laporan Perancangan Arsitektur Akhir ini dapat bermanfaat dan 
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KATA PENGANTAR 

 

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu 

yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun 

penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, 

yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas 

pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 

Meski begitu,perlu menjadi perhatian bahwa desain sebuah bandar udara tidak cukup 

hanya ikonis, tetapi juga harus mampu memenuhi fungsi utamanya yang tidak dapat ditawar 

yaitu sebagai instrument keselamatan, juga kenyamanan baik kepada para pengguna maupun 

pekerja di dalamnya. Hal itu disebabkan karena ketika kita berbicara mengenai bandar udara, 

berarti kita membicarakan perjalann udara (air travel), yaitu sebuah perjalanan dengan 

tingkat stress dan kelelahan tinggi. Sebagai bangunan publik dengan value yang sangat tinggi, 

bandar udara juga memiliki risiko yang tinggi, sehingga perancang bandar udara sejatinya 

wajib memenuhi syarat persyaratan teknis yang berkaitan dengan keselamatan. Oleh karena 

itu sebelum mendesain bandar udara, perancang perlu untuk memahami prinsip dan 

pertimbangan utama mengenai terminal moda transpotasi ini. Hal tersebut dilakukan untuk 

menghindari terjadinya kesalahan desain. 

Green Architecture diketahui sebagai konsep perancangan pembangunan yang sangat 

cocok bagi Indonesia yang memiliki iklim tropis. Dimana Green Architecture memiliki 

konsep hemat energi serta berwawasan alami (memanfaatkan natural energy). Oleh karena 

itu, diharapkan dengan penekanan Green Architecture ini bisa menjadi adaptasi yang baik 

bagi perancangan bandara serta perancangan – perancangan dimasa mendatang. 
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