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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Pasar Balai Tangah adalah salah satu pasar serikat yang ada di Kecamatan Lintau Buo 

Utara karena pasar ini dimiliki oleh beberapa nagari yang di Kecamatan Lintau Buo Utara. Dilihat 

dari jenis barang dagangan nya pasar balai tangah ini adalah Pasar Umum. Pasar umum yang 

dikenal oleh masyarakat merupakan pasar mingguan yang dikenal juga dengan sebutan Pakan yaitu 

pasar yang diselenggarakan pada hari kamis. 

Dari pengamatan terhadap kondisi Pasar Balai Tangah penulisan ini mempertimbangkan 

perwujudan pasar yang nyaman dan ideal sesuai dengan keinginan masyarakat dan pedagang itu 

sendiri. Dalam proses pengembangan Pasar Balai Tangah menyelesaikan permasalahan yang ada 

dengan memberikan solusi dengan desain arsitektur. Mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal 

sebagai identitas dan jati diri masyarakat lokal. Dari pendekatan Node tersebut akan terlahir 

keterbaruan desain dan daya tarik dari desain pasar tersebut. 

Pasar bukan hanya untuk tempat proses interaksi antara pedagang dan pembeli dimana 

pasar juga digunakan sebagai ruang yang mewadahi ruang interaksi sosial dan budaya. Dengan 

kondisi Pasar Balai Tangah saat ini, terjadi pengindealan kondisi atau adaptasi bagi para pengguna 

pasar terhadap kondisi yang ada.. Semua ini membuktikan peran penting aktivitas perdagangan 

yang ada sungguh berarti jika dibandingkan bentukan bentuk dari pasar tersebut. Akan tetapi 

perwujudan ruang-ruang pasar yang nyaman sebagai ruang berinteraksi menjadi fokus pada 

penulisan ini dan tetap harus dipertimbangkan. 

Keberhasilan Pasar Tradisional ditentukan oleh keramaian bangunan ini oleh aktivitas 

ekonomi dan sosial. Perancangan fisik berkontribusi dalam menyediakan ruang yang nyaman 

untuk aktivitas, tempat-tempat yang aksesibel (Mudah dijangkau), dan adanya ruang-ruang 

sosiokultural. 

 

6.2 Saran 

Ilmu arsitektur sangat luas, kita tidak bisa memandang semuanya baik baik, perlu dilakukan 

analisa dan penelitian untuk menemukan masalah-masalah arsitektur. Laporan Tugas Akhir ini 

belum begitu baik, oleh karena itu penulis juga meminta kritik dan saran yang membangun dari 

para pembaca. 
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