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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal 

tugas akhir yang berjudul “ Redesain Bandar Udara Internasional Supadio 

Pontianak, Kalimantan Barat ” 

Maksud dari penyusunan proposal tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah 

satu syarat dalam kelulusan Sarjana pada Fakultas Seni Rupa dan Desain Program Studi 

Desain Interior di Universitas Kristen Maranatha, Bandung Jawa Barat. 

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang sangat membantu penulis 

dalam berbagai hal. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada : 

1. Ibu Irena V.G Fajarto, S.T ., M.Com Selaku Pembimbing I sekaligus Dekan 

Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha. 

2. Bapak Ir. Irfan Nurrachman, M.Ds Selaku Pembimbing II. 

3. Orang Tua yang telah sangat banyak memberikan dukungan dan doa kepada 

penulis secara moril dan materil sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan 

penulis. 

4. Semua pihak ANGKASA PURA I dan ANGKASA PURA II yang banyak 

memberikan dukungan dan dokumen yang diperlukan agar tugas akhir ini 

dapat dilaksanakan dan juga diselesaikan dengan baik 

5. Seluruh pihak Pengembangan Bandar Udara Internasional Supadio 

Pontianak, Kalimantan Barat yang sudah banyak membantu dalam proses 

survey sehingga penulis mendapatkan data yang diperlukan. 

6. Bapak Drs. Rachman Yuda, MBA, MM. Selaku Dosen Program Studi Desain 

Interior Universitas Kristen Maranatha, yang telah memberikan banyak sekali 

bantuan secara ilmu dan pengetahuan serta memberikan akses untuk 

mengunjungi Bandara Internasional Jawa Barat, Majalengka Jawa Barat 
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7. Cindy Cheriasari yang sangat banyak membantu dalam proses pengumpulan 

dokumen serta ijin agar dapat terjun langsung kelapangan. 

8. Engelbertus Willy yang sangat banyak membantu dalam proses kepengurusan 

kerja sama dan juga dokumen  

9. Yehuda Lutfi Wibowo, S.Ked yang sangat banyak sekali menemani dan 

membantu proses survey dan dokumentasi pada Bandara Internasional 

Supadio Pontianak. 

10. Andreas Theo Yudhapratama yang telah membantu dalam proses survey. 

11. Gilang Pramanayudha yang telah membantu dan memberikan dukungan agar 

dapat diselesaikannya tugas akhir ini. 

12. Andry, SE. yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi secara 

rohani kepada penulis 

13. Edwin Sutedja yang telah berjuang bersama dari awal perkuliahan dan juga 

banyak memberikan dukungan dan motivasi 

14. Yansen Supriadi yang telah banyak memberikan dukungan serta bantuan 

dalam standarisasi pengerjaan lembar kerja 

15. Ricky Riadi yang telah banyak memberikan dukungan rohani  

16. Ardian Lianto yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu 3D 

Modeling aplikasi Google Sketch-Up sehingga dapat diselesaikannya tugas 

akhir ini. 

17. Andrew Haskara, S.Sn yang telah memberikan dukungan dan ilmu dalam 

teknik mewarnai lembar kerja. 

18. Christopher Ardhian Yogatama S, S.Sn yang telah memberikan dukungan 

dalam bentuk ilmu rendering dengan aplikasi 3DsMax. 

19. Novelita Audrey, S.Sn yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan 

ilmu sambungan pada kayu sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

20. Annisa Rahma Amadea yang telah memberikan dukungan dan bantuan 

dengan penyusunan jurnal dan standarisasi penulisan pada laporan. 

21. Monica Tendy Wijaya, S.Sn yang telah memberikan dukungan dan bantuan 

sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. 
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22. Noveane yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu Adobe 

Illustrator, yang berguna dalam pengerjaan buku konsep, banner, dan juga 

presentation board. 

23. Teuku Reynaldy Muda yang telah banyak sekali memberikan ilmu 

pengetahuan tentang ilmu kebandarudaraan dan juga ilmu dalam penerbangan 

sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini. 

24. Adi Nugraha S yang telah banyak sekali memberikan ilmu pengetahuan 

tentang ilmu kebandarudaraan serta ilmu dalam penerbangan sehingga tugas 

akhir ini dapat diselesaikan. 

25. Dedy Oktavianto yang banyak sekali memberi masukan serta studi image 

kepada penulis dan memberikan banyak sekali referensi. 

26. Seluruh anggota TKMDI Delegasi UK.Maranatha yang banyak sekali 

memberikan dukungan dan motivasi. 

27. Sahabat serta rekan seperjuangan yang tidak disebutkan, yang tak henti 

memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis  

28. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal tugas akhir 

ini. 

 

Bandung, 7 Desember 2017 

Penulis, 

Juniardy Wongso 


