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PENGANTAR

Laporan ini dituliskan untuk menjelaskan mengenai perancangan sebuah
Bandar Udara Domestik yang bertujuan agar memiliki fasilitas yang memadai untuk
kebutuhan pesawat terbang (aircraft) seperti runway, hangar, fuel farm dan lain-lain
sesuai dengan kebutuhan. Lokasi Bandar Udara ini berada di Mali-Alor, Nusa
Tenggara Timur dengan mengambil konsep Transfigurasi Pembudayaan Alor dan
bertema dasar Green Architecture Building pada rancangannya.
Dengan melalui penulisan laporan beserta perancangan Bandar Udara Mali
Alor ini, penulis dapat mengetahui ketentuan-ketentuan dalam merancang sebuah
bangunan Bandar Udara Domestik yang sesuai dengan ketentuan perancangan dan
kenyamanan pengguna bangunan.
Hasil rancangan yang sudah dilakukan menghasilkan gambaran sebuah
Bandar Udara Domestik yang berlokasi di Mali-Alor,NTT. Perancangan yang
dilakukan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam sebuah rancangan bangunan
Bandar Udara Domestik berkelanjutan serta dapat meningkatkan mutu pelayanan dan
kegunaan Bandar Udara yang baik dan benar, meskipun pada laporan dan hasil
rancangan ini masih adanya ketidak sempurnaan dalam penulisan maupun dalam
perancangan mengenai hal pembuatan gambar-gambar kerja. Maka dari itu, kritik dan
saran sangat diperlukan guna memperbaiki serta meminimalisir kesalahan pada
rancangan.
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penelitian ini.
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semangat dalam penyusunan laporan penelitian ini.
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jalannya penelitian ini.
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Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih terdapat kekurang dan
jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian penulis berusaha untuk menyajikan dan
menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya. Kritik maupun saran terkait
dengan laporan ini akan menjadi pembelajaran yang baik dalam menyempurnakan
laporan ini.
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