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BAB VI 

PENUTUP 
 
 
 
 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa bentukan arsitektur pasar Cinde Palembang 

dipengaruhi arsitektur pasar Johar Semarang. Pengaruh tersebut 

terlihat dari hasil perbandingan dari beberapa wujud bentuk arsitektur 

yang signifikan dari kedua pasar tersebut, yaitu pada pola orientasi, 

pola koefisien dasar bangunan, pola massa bangunan, pola ruang 

dan lantai bangunan, pola fasade, pola kolom cendawan, pola langit-

langit atau plafond dan pola atap. 

Tingkat pengaruh pada masing-masing elemen bentuk 

arsitektur tersebut dikelompokkan menjadi tiga katagori, yaitu :  

1. Mirip, yang berarti memiliki tingkat kesamaan pola yang hampir 

secara keseluruhan, tingkat pengaruh ini terjadi pada : Bentuk 

Kolom, Modul Kolom, Pola Ruang, Bentuk Fasad, dan Bentuk 

Atap. 

2. Kurang Mirip, yang berarti memiliki tingkat kesamaan pola yang 

hanya sebagian. Hal ini terjadi pada Ventilasi Atap. 

3. Tidak Mirip, yang berarti tidak memiliki tingkat kesamaan pola 

atau berbeda. Ketidak miripan ini terdapat pada : Bentuk Kanopi 
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Adanya pengaruh tersebut akan mengarah pada kemiripan 

bentuk yang mengindikasikan bahwa bentukan arsitektur pasar 

Cinde terinspirasi bentukan arsitektur pasar Johar, dalam arti lain 

bahwa pasar Cinde merupakan Adopsi. 

Walaupun dipengengaruhi oleh arsitektur Pasar Johar 

Semarang, Pasar Cinde Palembang oleh perancangnya tetap 

disesuaikan dengan kondisi lahan dan lingkungan di sekitarnya. 

Sehingga terjadilah bentuk arsitektur bangunan pasar Cinde 

sebagaimana yang masih dapat kita lihat sekarang ini memiliki 

karakter tersendiri dibalik kesamaannya. 

 

6.2. Rekomendasi 

Rekomendasi penulis dari hasil penelitian ini yaitu ditujukan 

kepada Pemerintah Kota Palembang dan atau Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan.  

 
A. Rekomendasi untuk Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan bahwa Pasar Cinde Palembang 

merupakan Bangunan Cagar Budaya (BCB) karena telah 

memenuhi kriteria Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kriteria tersebut tertuang 

dalam Bab III Pasal 5 yaitu: 

1. Berusia 50 (Lima puluh) tahun atau lebih; 
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bahwa Pasar Cinde dibangun Tahun 1958, usianya 

sekarang sudah 58 (Lima puluh Delapan) Tahun. 

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (Lima puluh) 

tahun; 

bahwa Pasar Cinde adalah satu-satunya bangunan di luar 

Pulau Jawa yang bentuknya menerapkan konstruksi 

cendawan yang menjadikan Pasar Cinde Palembang 

bagian dari  perkembangan konstruksi cendawan di 

terutama di Indonesia yang usianya sekarang sudah 58 

(Lima puluh Delapan) Tahun . 

3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, agama,dan/atau kebudayaan;  

bahwa arsitektur Pasar Cinde Palembang menjadi bukti 

sejarah alih teknologi kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi Bangsa Indonesia bidang rekayasa bangunan 

pada masanya, Arsiteknya adalah orang pribumi asli 

Indonesia yaitu Abikoesno Tjokrosoeyoso dan perusahaan 

konstruksinya adalah perusahaan konstruksi Dalam 

Negeri yaitu P.T. Abikoesno. 

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa; 

bahwa Pasar Cinde Palembang menjadi kebanggaan 

Bangsa Indonesia, yang dibuktikan dengan kemampuan 

Putra-putra terbaik Bangsa Indonesia merancang dan 
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membangun Pasar Cinde Palembang dengan 

menerapkan konstruksi bangunan yang berteknologi 

canggih di masanya padahal Bangsa Indonesia pada 

waktu itu dalam masa-masa sulit setelah baru lepas dari 

penjajahan Belanda. 

Berdasarkan uraian di atas maka Pemerintah Kota Palembang 

dan atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan 

pelestarian bangunan Pasar Cinde Palembang sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan hasil kajian penelitian 

mengenai arahan pelestarian. 

 
B. Rekomendasi untuk bidang akademis bahwa Pasar Cinde 

Palembang sangat layak untuk dilakukan penelitian mengenai 

arahan pelestarian Pasar Cinde Palembang dan penelitian-

penelitian lebih lanjut dalam upaya pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi baik dari kajian ilmu arsitektur, dan 

kajian ilmu-ilmu lainnya   

 

 

 

 

 


