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BAB IV 

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Kegiatan yang ada di Purwokerto Expo Center yaitu kegiatan yang diikuti oleh 

sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, membahas atau 

menyelenggarakan sesuatu yang menarik bersama 

b. Fasilitas konvensi yang direncanakan dan dirancang di Purwokerto melingkupi 

pelayanan regional hingga nasional 

c. Kegiatan yang terdapat pada Purwokerto Expo Center  meliputi kegiatan pameran, 

pertunjukan, pernikahan, ulang tahun,wisuda maupun kegiatan konvensi (reuni, 

seminar, meeting, conference) 

d. Studi banding dapat digunakan sebagai gambaran sekaligus membantu menentukan 

kebutuhan ruang dan tapak. 

 
4.2. Batasan 

Berdasarkan hal – hal yang telah dibahas sebelumnya, maka batasan – batasan 
perancangan Purwokerto Expo Center di Bukit Semarang Baru adalah sebagai berikut: 
a. RDTRK dan Perda Kabupaten Banyumas, yang berkaitan dengan pendirian Purwokerto 

Expo Center 

b. Lingkup kegiatan expo dan konvensi adalah mayoritas lokal dan regional; serta 

diproyeksikan untuk ke tingkat nasional  

c. Kepemilikan bangunan bersifat swasta murni 

d. Pembahasan landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur yang 

berkaitan dengan pendekatan program ruang, bertumpu pada analisa yang dilakukan 

oleh penyusun dan disesuaikan dengan standar yang berlaku 

e. Kapasitas penonton Purwokerto Expo Center ini dapat menampung hingga 1500 

penonton 

 
4.3. Anggapan 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka anggapan yang digunakan untuk 
perancangan Purwokerto Expo Center adalah sebagai berikut: 
a. Perencanaan bangunan Expo Center diprediksikan untuk 10 tahun mendatang, dengan 

anggapan terdapat peningkatan tingkat ekonomi di Indonesia, khususnya Kota 

Purwokerto. 

b. Tidak ada pembahasan mengenai harga dan sistem penyewaan ruangan pada Expo 

Center 

c. Perencanaan dan perancangan Purwokerto Expo Center ini dianggap telah memenuhi 

aspek – aspek keamanan 

d. Lokasi terpilih tidak mengalami permasalahan karena dianggap layak dan tepat untuk 

pembangunan Purwokerto Expo Center 

e. Purwokerto Expo Center ini direncanakan sebagai salah satu daya tarik para investor 

sehingga perekonomian kota Purwokerto semakin berkembang.  

 


