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 BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

4 

2.1. Pengertian Arsitektur 
 

Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian 

arsitektur : 

 Menurut Marcus Pollio Vitruvius (1486), Kesatuan dari 

kekuatan/kekokohan (firmitas), keindahan (venustas), dan 

kegunaan/fungsi (utilitas).  

 Menurut Francis DK Ching (1979), Arsitektur membentuk suatu tautan 

yang mempersatukan ruang, bentuk, teknik dan fungsi. 

 JB. Mangunwijaya (1992), Arsitektur sebagai vastuvidya (wastuwidya) 

yang berarti ilmu bangunan. Dalam pengertian wastu termasuk juga 

tata bumi, tata gedung, tata lalu lintas (dhara, harsya, yana). 

Arsitektur dari bahasa Yunani, yaitu arche yang artinya asli, awal, 

utama, otentik serta tektoon yang artinya berdiri stabil, kokoh, stabil statis. 

Jadi arsitektur merupakan sesuatu yang mengutamakan kekokohan. 

Arsitektur adalah proses estetika total, yaitu dampak dari pengalaman 

budaya total terhadap kehidupan organis, psikologi dan sosial dan 

merupakan sarana serta cara berekspresi yang fungsi utamanya adalah 

intervensi untuk kepentingan manusia, tanpa menghilangkan identitasnya 

(Budihardjo, 1983). 



12 
 

Arsitektur adalah pembangunan utama, dalam arti terbatas dalam 

arti total norma. Tata bangunan, tata ruang, tata seluruh pengejawantahan 

yang selalu datang dari dalam, dari inti, galih, jati diri, pandangan 

semesta, sikap hidup serta kebudayaan bangsa ; dari keyakinan dasar 

suatu komunitas, konkrit, historis, tidak abstrak, tidak seragam untuk 

segala bangsa maupun kurun jaman (Mangunwijaya, 1983). 

Karya arsitektur merupakan salah satu refleksi dan perwujudan 

kebudayaan dasar masyarakat serta memuat sejumlah makna yang dapat 

dikomunikasikan (Rapoport,1969). Karya arsitektur sebagai salah satu 

wujud paling konkret dari kebudayaan, sebagai bagian dari kebudayaan 

fisik yang sifatnya nyata (Koentjaraningrat,1974). 

Arsitektur dilihat berdasarkan dari unsur bentuk dan ruang secara 

menyeluruh akan menentukan bagaimana arsitektur dapat meninggalkan 

suatu karya memperoleh tanggapan dan mengungkapkan suatu makna. 

Oleh karena itu penyajian unsur-unsur bentuk dan ruang adalah sebagai 

sarana untuk memecahkan suatu masalah sebagai tanggapan atas 

kondisi-kondisi dari fungsi, tujuan, dan ruang lingkungan, yakni secara 

arsitektural (Ching ,1996). Sistem bentuk dan ruang terbagi menjadi empat 

(Ching, 1996), yaitu :  

1. Sistem ruang : sistem ruang meliputi organasasi ruang, bentuk ruang 

dan hubungan-hubungan ruang. Organisasi ruang merupakan 

kumpulan ruang-ruang yang terhubung menjadi sebuah kesatuan 

bangunan yang bentuk dan ukurannya dipengaruhi oleh fungsi. 
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2. Sistem struktur : sistem struktur meliputi konstruksi bangunan dan 

material bangunan. 

3. Sistem enclosure (sifat ketertutupan) : berupa wujud, permukaan, sisi-

sisi (edges), dimensi, konfigurasi, dan bukaan. 

4. Sistemsirkulasi: sistem pencapaian ke bangunan, pintu masuk gedung, 

konfigurasi lorong,hubungan jalan dengan ruang,bentuk ruang sirkulasi.  

Menurut Ching (1996), beberapa ciri-ciri visual dari bentuk adalah 

wujud, dimensi, warna, tekstur, posisi, dan orientasi, yaitu : 

1. Wujud adalah sisi luar karakteristik atau konfigurasi permukaan suatu 

bentuk tertentu. Wujud juga merupakan aspek utama di mana bentuk - 

bentuk dapat diidentifikasi dan dikategorikan. 

2. Dimensi adalah dimensi fisik suatu bentuk berupa panjang, lebar dan 

tebal. Dimensi-dimensi ini menentukan proporsi dari bentuk. 

3. Warna adalah Warna adalah atribut yang paling menyolok 

membedakan suatu bentuk dari lingkungannya. Warna juga 

mempengaruhi bobot visual suatu bentuk. 

4. Tekstur adalah kualitas yang dapat diraba dan dapat dilihat yang 

diberikan ke permukaan oleh ukuran, bentuk, pengaturan dan proporsi 

bagian benda.  

5. Posisi adalah letak relatif suatu bentuk terhadap suatu lingkungan atau 

medan visual 

6. Orientasi adalah posisi relatif suatu bentuk terhadap bidang dasar, arah 

mata angin, atau terhadap pandangn seseorang yang melihatnya. 
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Pemaknaan arsitektur secara keseluruhan adalah seni dalam 

mendirikan suatu bangunan yang meliputi perencanaan bangunan, proses 

pekerjaan membangun, penyelesaian dekorasinya (interior) dan hasil 

karya arsitektur merupakan wujud dari kondisi sosial budaya masyarakat 

yang berkembang pada saat itu.  

Jadi arsitektur yang dimaksud pada penelitian ini merupakan suatu 

objek bagian dari hasil kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat 

pada waktu itu yang berwujud bangunan pasar dengan bentuk yang unik. 

Dari beberapa teori arsitektur dan bentuk di atas dapat digunakan sebagai 

latar belakang pengetahuan (background knowladge) dalam menganalisa 

objek arsitektur untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk elemen arsitektur 

dalam bangunan berdasarkan wujud, dimensi dan orientasinya. 

 

2.1.1. Bentuk Arsitektur 

Dalam arsitektur, bentuk adalah media arsitek dan atau 

pemilik bangunan untuk berkomunikasi dengan bangunan 

rancangannya (Hesberger dalam Broadbent et.al.ed, 1980:22). 

Ciri-ciri visual bentuk adalah wujud, dimensi, orientasi dan 

lainnya. Wujud yaitu sisi luar karakteristik atau konfigurasi 

permukaan suatu bentuk tertentu. Wujud juga merupakan aspek 

utama dimana bentuk-bentuk dapat diidentifikasi dan dikategorikan.  

Orientasi adalah posisi relatif suatu bentuk terhadap bidang dasar, 
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arah mata angin, atau terhadap pandangan seseorang yang 

melihatnya (Ching, 1996). 

Tujuan arsitektur secara umum yaitu keindahan, alat 

terpenting untuk mencapai keindahan adalah bentuk 

(Hendraningsih et.al, 1985:4). Dalam bahasa arsitektur yang 

digunakan untuk berkomunikasi adalah bentuk, bentuk 

keseluruhan, bentuk yang dimaksud ialah bentuk bangunan. 

Bentuk bangunan mewujud dari gabungan bagian-bagian bentuk 

seperti pintu, jendela, tiang, atap dan lainya (Hendraningsih et.al, 

1985:6). Bentuk adalah media komunikasi untuk menyampaikan arti 

yang dimiliki oleh bentuk itu sendiri untuk menyampaikan pesan 

dari arsitek kepada masyarakat. Bentuk lahir dari fungsi, struktur 

bahan dan simbol (Hendraningsih et.al, 1985:8). 

Fungsi, struktur bahan dan simbol akan diuraikan sebagai 

berikut (Hendraningsih et.al, 1985:13-14, 18-36, 42):   

1. Fungsi merupakan kriteria utama untuk perancangan bentuk, 

fungsi adalah cara bagi mencapai keinginan, bentuk tidak dapat 

dilihat tanpa melihat bagian-bagiannya. Setiap bagian bentuk 

harus dapat berhubungan agar dapat mencapai bentuk yang 

fungsionil  

2. Kebenaran struktur adalah yang utama dalam arsitektur 

sehingga strukturnya dapat mengungkapkan perasaan estetis. 

Setiap ekspresi dari bahan secara langsung akan berhubungan 
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dengan persepsi seseorang yang akan menghasilkan asosiasi 

berbeda-beda, bentuk-bentuk bangunan dengan sistem struktur 

yang sesungguhnya adalah terjemahan dari bahasa alam.  

3. Dalam mewujudkan bentuk-bentuk simbolis harus dianalisa 

berdasaarkan nilai-nilai kebudayaan lokal sehingga bentuk 

simbolis bangunan dapat dikenal dan diterima masyarakat. 

 

2.1.2. Faktor-faktor Bentuk Arsitektur 

Bentuk adalah sebuah istilah inklusif yang memiliki 

beberapa makna. Ia bisa merujuk pada sebuah penampilan 

eksternal yang dapat dikenali. Ia bisa secara tidak langsung 

menunjuk pada kondisi khusus dimana sesuatu bertindak atau 

memanifestasikan dirinya sendiri seperti misalnya ketika kita 

membicarakan tentang air di dalam bentuk es atau uap.  

Di dalam seni dan desain, acapkali menggunakan istilah 

untuk melambangkan struktur teratur suatu karya, cara penataan 

dan pengkoordinasian elemen serta bagian-bagian di dalam 

sebuah komposisi untuk menghasilkan sebuah citra yang logis dan 

konsisten. Jika bentuk seringkali menyertakan sebuah indera 

massa dan volume yang tiga dimensional,maka bentuk-bentuk 

dasar lebih terujuk secara khusus pada aspek bentuk yang sangat 

penting yang mengendalikan penampilannnya. 
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Bentuk dasar merupakan aspek prinsip yang membantu 

kita mengidentifikasi serta mengategorikan bentuk. Di dalam 

arsitektur, kita lebih memperhatikan bentuk-bentuk dasar seperti 1) 

bidang lantai, dinding dan langit yang menutupi ruang, 2) bukaan-

bukaan pintu dan jendela di dalam suatu keberdekatan spasial, 3) 

siluet dan kontur suatu bentuk bangunan. Dari geometri, kita 

mengenal bentuk-bentuk dasar teratur yaitu lingkaran dan 

rangkaian tak terhingga polygon teratur yang dapat dimasukkan di 

dalamnya. Dari sekian bentuk ini, yang paling penting adalah 

bentuk-bentuk dasar utama : lingkaran, segitiga, dan bujursangkar. 

Lingkaran merupakan sebuah figur yang memusat, 

introvert, yang normalnya adalah stabil dan memiliki titik tengah 

sendiri di dalam lingkungannnya. Lingkaran yang diletakkan di 

tengah-tengah sebuah bidang akan menguatkan sifat 

kepusatannnya. Namun apabila diasosiasikan dengan bentuk-

bentuk lurus maupun bersudut atau ketempatan sebuah elemen 

disepanjang kelilingnya, maka hal ini dapat menyebabkan gerakan 

berputar yang sangat terasa di dalam lingkaran tersebut. Segitiga 

menekankan stabilitas. Jika diletakkkan pada salahsatu 

sisinya,segitiga merupakan sebuah figur yang luar biasa 

stabil.Namun jika dijungkit dan berdiri disalahsatu satu titik 

sudutnya,entah itu akan seimbang dalam kondisi kelabilan 

maksimum atau cenderung jatuh ke salah satu sisinya. 
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Bujursangkar melambangkan murni dan rasional. Secara 

hubungan timbal balik, ia merupakan sebuah figur yang simetris 

dan memiliki dua sumbu yang tegak lurus dan sama panjangnya. 

Seluruh persegi panjang lainnya bisa dianggap sebagai variasi 

bujursangkar, penyimpangan dari kondisi normalnya dengan cara 

menambahkan ketinggian atau lebar. Seperti halnya segitiga, bujur 

sangkar stabil jika diletakkkan pada salah satu sisinya dan menjadi 

dinamis ketika berdiri di atas salah satu sudutnya. Namun ketika 

garis diagonalnya menjadi vertikal dan horizontal, bujursangkar 

berada di dalam kondisi puncak keseimbangannnya. Bentuk 

persegi memberi kemungkinan-kemungkinan yang sangat luas bagi 

modifikasi dan pengembangan dalam pemanfaatannya sebagai 

sosok bangunan. Barangkali bisa diibaratkan bentuk persegi 

merupakan bentuk yang mau diajak kemanapun jadi (Soepadi, 

1997), bentuk utuh bisa, bentuk dimodifikasikan bisa,bentuk 

dilubangi atau dipecah-pecah bisa, diletakkan lurus bisa, dipasang 

miring bisa, tentunya dengan rancangan yang matang. 

Bentuk dapat mempertahankan keteraturannnya sekalipun 

jika ditransformasikan secara dimensional atau dengan 

penambahan maupun pengurangan elemen-elemennya. Dari 

pengalaman dengan bentuk-bentuk serupa, kita dapat membuat 

model imajiner sekalipun jika ada potongan yang hilang atau jika 

bagian lain ditambahkan. D.K.Ching (1979) dalam bahasannya 
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tentang bentuk mengemukakan bahwa suatu bentuk visual secara 

visual memiliki : bangun, ukuran, warna, tekstur, posisi, orientasi 

dan visual inertia. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa prinsip 

dalam mengidentifikasi karakteristik suatu bentuk adalah melalui 

shape atau bangunnya. Karena bangun membangunkan hasil 

konfigurasi yang spesifik dari suatu bentuk, permukaan dan batas 

tepinya, sedangkan Rob Krier (1988) mengemukakan bahwa 

bentuk dasar terdiri dari elemen-elemen : teratur atau geometris, 

tidak teratur atau kacau maupun campuran dari keduanya. 

Bentuk mempunyai hubungan dengan konstruksi seperti 

disebutkan Krier (1988) dalam bukunya bahwa keberadaan bentuk 

tidak terlepas dari konstruksi yang digunakan. Dalam konteks 

bahasan geometri konstruksi maka shape adalah konfigurasi 

bentuk yang terdiri dari permukaan dan batas dari permukaan 

konstruksi tersebut atau dapat disebut sebagai bangun dari 

konstruksi. Selanjutnya Ching (1979) mengemukakan dari geometri 

dapat dilihat bangun yang teratur, dapat berbangun lingkaran, 

segitiga dan bujur sangkar. Dalam mengidentifikasi sebuah bentuk 

(form) maka kita melihat konfigurasi shape atau bangun yang terdiri 

dari unsur-unsur geometri yaitu: titik, garis, bidang dan volume 

(Krier, 1988). 

Menurut Chernikov (dalam tipologi geometri oleh Josef 

Prijotomo) bentuk memiliki elemen-elemen,1) elemen bidang terdiri 
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: elemen linier dan bidang, 2) elemen ruang, terdiri : bidang, 

permukaan dan volume. Elemen linier secara absolut mendominasi 

posisi di dalam semua representasi bentuk. Sebagai sebuah 

elemen linier dapat diklasifikasikan dengan cara sebagai berikut : 

a. Mengikuti karakter gerakan, dari titik menjadi garis : lurus, 

patah, kurve, campuran. 

b. Mengikuti petunjuk arah : vertikal, horizontal, diagonal. 

c. Mengikuti posisi : garis pada bidang, garis pada ruang. 

d. Menurut derajat keteraturan : teratur dan dan tidak teratur. 

e. Mengikuti hubungan dengan garis lain : berpotongan, tidak 

berpotongan, jalin menjalin. 

Elemen linier ini dapat menciptakan figur. Semua 

kemungkinan kombinasi dari elemen linier atau garis dapat 

digunakan untuk mengekspresikan ide-ide dalam rangkaian 

konstruksi. Selain dari itu, menurut Chernikov dalam bahasannya 

tentang deconstruction, bentuk juga mempunyai elemen-elemen 

planar yaitu suatu komposisi dari elemen linier adalah bebangun 

bidang yang mana elemen-elemen linier tersebut terdistribusi pada 

sebuah bidang permukaan. 

 

2.2. Konstruksi Cendawan 

Konstruksi cendawan diuraikan dengan melihat sejarah awal 

dimulai di dunia dan bagaimana arsitektur cendawan di Indonesia serta 
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secara khusus menguraikan penerapannya pada arsitektur cendawan 

Pasar Johar Semarang. 

 

2.2.1 Sejarah Konstruksi Cendawan  

Claude A. P. Turner (1869-1955) dari Minneapolis di 

Minnesota / USA mampu membangun sistem yang paling sukses 

dari langit-langit jamur, pertama kali diterapkan pada tahun 1906 

(Gasparini, 2002). Turner adalah seorang insinyur kereta api dan 

spesialis jembatan. Pada tahun 1905, ia menerbitkan gambar 

pertama dari desain beamless slab, menunjukkan kolom jamur 

dan penguatan empat arah flat slab. Sejumlah keberhasilan 

Turner adalah karena pengurangan bekisting dan penggunaan 

bentuk kepala kolom logam untuk menghemat biaya tenaga kerja 

yang mahal.  

Setelah Perang Dunia I, itu melihat dengan takjub di 

Eropa yang langit-langit jamur didominasi konstruksi beton 

bertulang di Amerika, namun masih tanpa dasar teoritis yang 

cukup.Keunikan bentuk yang khas tersebut salah satunya yaitu 

plat lantai tanpa balok dan bentuk kolom yang bermahkota seperti 

bentuk jamur atau cendawan.   

Menurut Gasparini (2002:1) bahwa bentuk tersebut 

dinamakan mushroom head yang diperkenalkan pertama kali oleh 

Claude A. P. Turner Tahun 1905-1909 dan merupakan awal mula 
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perkembangan struktur plat beton bertulang di dunia dengan 

penerapan pertama kali pada bangunan jembatan di Amerika 

Serikat kemudian penerapan pada bangunan gedung pertama kali 

oleh Robert Maillart Tahun 1910 sebuah gudang di Zurich Swiss 

dengan nama Mushroom Slab atau Flat Slab atau Mushroom 

Ceiling.  

 

 

Gambar II.1. Konstruksi Cendawan oleh CAP Turner, 1905  

Sumber : Gasparini, 2002 
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Arsitek kaliber dunia Frank Lloyd Wright memakai struktur 

ini untuk karyanya Johnson Wax Building di Wisconsin (1936). 

Jika Karsten memakai penampang kolom maupun bagian atasnya 

berbentuk segi delapan maka Frank memakai bentuk lingkaran. 

 

Gambar II.2. Gedung Johnson wax, Amerika  

Sumber : http://www.greatbuildings.com 

 

2.2.2 Konstruksi Cendawan di Indonesia 

Sepanjang pengetahuan penulis, beberapa bangunan 

pasar di Indonesia dengan konstruksi cendawan, yaitu : Pasar 

Kebayoran Jakarta, Pasar Jatingaleh, Pasar Randusari, Pasar 

Johar, dan Pasar Bulu, keempatnya berada di Semarang  dan 

Pasar Cinde Palembang. Berdasarkan perkiraan tahun berdirinya, 

sebagaimana uraian berikut : 
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a. Pasar Kebayoran Jakarta 

Pasar Kebayoran Jakarta dibangun sekitar tahun 1928, 

berkostruksi Jamur yang saat itu lebih dikenal konstruksi 

payung, ventilasi atap berbentuk segi delapan, terdiri dari 2 los 

dan pembangunannya dilaksanakan oleh Holl Beton Mij.  Ini 

berarti 10 tahun sebelum dibangunnya Pasar Johar Semarang 

tahun 1938. Secara fisik pasar Kebayoran ini sudah tidak ada 

lagi, sejauh ini peneli belum menemukan data yang cukup 

yang menjelaskan sejarahnya secara rinci, selain beberapa 

foto dan sepenggal tulisan Wijanarka dalam artikel yang 

berjudul Sejarah Disain Johar.  

 

Gambar II.3. Pasar Kebayoran Jakarta 
Sumber : Wijanarka, Artikel Sejarah Desain Johar 

Meskipun hingga saat ini belum diketahui siapa 

arsiteknya, namun bila diamati dalam foto yang 

memperlihatkan suatu acara yang diadakan di pasar 

Kebayoran ini, terlihat sosok seorang yang mirip Thomas 

Karsten. Terlepas dari itu semua, jika keterangan tahun 

berdirinya benar 1928, maka sangat mungkin keberadaan 
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pasar ini merupakan awal mula perkembangan konstruksi 

jamur di Indonesia. Dalam Locale Techniek edisi Januari-April 

1932 halaman 33 juga tentang adanya bangunan pasar 

Kebayoran dengan konstruksi jamur seperti yang diuraikan di 

atas. 

b. Pasar Jatingaleh Semarang 

Pasar Jatingaleh merupakan awal mula pasar dengan 

konstruksi cendawan di Kota Semarang. 

 

 

Gambar II.4. Pasar Jatingaleh Semarang 
Sumber : Penulis 



26 
 

Pasar Jatingaleh Semarang merupakan Bangunan 

pasar modern seluas 1806 meter persegi dan luas efektif untuk 

los seluas 1000 meter ini terletak Jl Teuku Umar di kaki 

perbukitan Gombel. Bangunan ini tidak bertingkat dan 

menghadap ke timur. Struktur atap Pasar Jatingaleh berbentuk 

cendawan ditopang oleh pondasi batu kali.  

Kolom-kolom berjarak 6.00 meter pada bagian tengah 

dan 3.00 pada bagian tepi. Jarak dari lantai ke plat atap pada 

bagian tepi ialah 3.75 meter, dan semakin besar pada bagian 

tengah untuk lubang angin. Seluruh bangunan pasar tertutup 

dengan atap datar dari pelat beton dengan pelubangan pada 

tempat tertentu untuk masuk sinar matahari secara tidak 

langsung dan sirkulasi udara. 

Tipe atap Pasar Jatingaleh ini dipilih antara lain agar 

burung tidak dapat bersarang, karena pada masa itu kawasan 

Jatingaleh masih belum sepadat sekarang. Alasan lain yaitu 

pertimbangan atas perilaku masyarakat pasar. Apabila struktur 

atap yang dipilih kuda-kuda misalnya, dikhawatirkan penghuni 

akan mengantungkan apa saja disana sehingga merusak 

pemandangan, kebersihan dan kerapian lingkungan. Pada 

dasarnya bangunan Pasar Jatingaleh ini tidak berdinding, 

kecuali pada ruang toko yang disewakan untuk pedagang 

kelontong dan kain. Bagian daging dilengkapi dengan meja 
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marmer. Untuk masa tahun  tiga puluhan, bangunan ini dinilai 

sangat mewah untuk lingkungannya yang masih bersifat 

pedesaan, dan hal ini nampak pula pada biaya 

pembangunannya yang diperkirakan hampir empat kali lipat 

biaya pembangunan pasar yang sudah dianggap cukup 

memadai. Namun demikian, menurut Mr. Hoek, seorang 

inspektur dari Balai kota, harga konstruksi menjadi tinggi oleh 

karena pertimbangan teknis dan kesehatan lingkungan. 

Pada awal abad yang lalu, di Gombel terdapat sebuah 

pos pemberhentian atau peristirahatan bagi para musafir. Pada 

masa sistem perangkutan darat masih tergantung pada kuda 

dan kereta kuda, biasanya pada pos semacam ini musafir 

dapat mengganti kudanya dan beristirahat sejenak. Tidak 

mengherankan apabila pada kawasan di sekitarnya 

berkembang kegiatan yang menunjang, yaitu perdagangan 

eceran dan jasa yang lain. 

Berkembangnya kawasan Jatingaleh boleh jadi 

berkembang sebagai pemukiman karena keberadaan pos 

tersebut. Thomas Karsten ialah seorang arsitek Belanda yang 

pada perempat pertama abad ini membagi kota semarang 

menjadi kota atas dan kota bawah berdasarkan kondisi 

topografinya. Ia pula yang menyusun rencana pengembangan 

berbagai kawasan di Semarang, termasuk kawasan Candi dan 
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seterusnya kearah selatan yang mulai diramaikan oleh 

perumahan. Pasar Jatingaleh merupakan pasar yang dibangun 

oleh de Gemeente (pemerintah kotapraja Semarang pada 

masa lalu) dan sebagai arsiteknya ditunjuk Karsten. Gebrakan 

yang dibuat oleh Karsten dengan menampilkan bentuk pasar 

modern yang lain daripada yang lain cukup mencengangkan 

masyarakat. 

Pasar Jatingaleh ini bahkan dikatakan sebagai pasar 

yang sangat (bukan terlalu) mewah untuk masa itu. Adanya 

keterkaitan antara pasar ini dengan pasar johar, yang 

merupakan salah satu karya akbar Karsten, didukung oleh 

bentuk kolom dan sistem penghawaan dan pencahaayaan 

yang sama.  

 

Gambar II.5. Rencana Penampang Pasar Jatingaleh Semarang 
Sumber : Locale Tekniek 1938:65 

c. Pasar Johar Semarang 

Berdasarkan gambar penampang rancangan karya 

Karsten dalam Locale Techniek edisi Maret April 1938 

Halaman 65, Pasar Johar yang pertama (1933) tak lain 

merupakan pembesaran dari pasar Jatingaleh. Rencana ini 
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kemudian dikembangkan dalam rangka efisiensi bahan dan 

ruang. Maka jadilah desain Pasar Johar sebagaimana yang 

sekarang dapat dilihat. Dengan demikian, tak dapat disangkal 

lagi bahwa Pasar Jatingaleh menjadi serupa proyek rintisan.  

 

Gambar II.6. Bangunan Pasar Johar (Utara) Masa Awal 

Sumber : http://colonialarchitecture.eu/ 

 

 

Gambar II.7. Rencana Penampang Pasar Johar Semarang 
Sumber : Locale Tekniek, 1938:65 

Pasar Johar merupakan pasar termodern dan terbesar 

di Indonesia pada waktu itu, letaknya hanya beberapa ratus 

meter dari Kota Lama Semarang. Dari segi struktur dikatakan 

modern karena struktur yang diterapkan di pasar Johar ini 

adalah terbaru di Indonesia, bahkan di dunia. Struktur tersebut 

adalah struktur jamur (mushroom).  
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Akibat kurang baiknya pengelolaan, pada bulai Mei 

2015 yang lalu pasar Johar ini terbakar. Meski bangunan 

masih terlihat utuh, tapi beberapa bagian rusak parah. Pasar-

pasar yang dibangun kemudian di Semarang diilhami oleh 

pasar ini. Masih sekeluarga dengan pasar ini ialah pasar 

randusari dan pasar bulu yang dibuat belakangan. 

 

d. Pasar Randusari Semarang 

 

 

Gambar II.8. Pasar Randusari Semarang 
Sumber : Semarangkota.com 
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e. Pasar Bulu Semarang 

Pasar Bulu Semarang yang berkostruksi cendawan 

sudah dirobohkan pada bulan Mei 2012 yang lalu dan diganti 

bangunan pasar modern 4 lantai. Pada awalnya didirikan pada 

tahun 1930 dan menempati sebuah tanah lapang, yang berada 

di wilayah administrasi pemerintah Kelurahan Barusari 

Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dengan luas 

lahan 1.092 m2.  Pada dekade 60-an Pasar Bulu dibangun dan 

diperluas lagi dan hingga memiliki total luas lahan 13.733 m2 .  

Sedangkan batas-batas wilayah Pasar Bulu adalah :  

 Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Cokroaminoto  

 Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Suyudono  

 Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Sugiopranoto  

 Sebelah selatan berbatasan dengan JL. Jayengan 

 

Gambar II.9. Pasar Bulu Semarang 
Sumber : Semarangkota.com 
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Gambar II.10. Pembongkaran Pasar Bulu Semarang  
Sumber : Penulis, Mei 2012 

 

f. Pasar Cinde Palembang 

Pasar Cinde Palembang merupakan salah satu pasar 

tradisional yang usia cukup tua selain Pasar 16 Ilir Palembang 

yang terbakar tahun 1993 (Yeniyati, 2000:1).  

 

 

Gambar II.11. Pasar Cinde Palembang 
Sumber : Komunitas Save Pasar Cinde, 2016 
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Menurut Arifai (2000:1) bahwa Pasar Cinde Palembang 

dibangun Tahun 1957/1958 dengan Biro Perencana yaitu P.T. 

Abikoesno Jakarta sedangkan Biro Pelaksana yaitu P.T. 

Abikoesno Cabang Palembang Pimpinan H. Sapidin Djagoer 

dan Konstrukturnya yaitu Suparmin sementara Pengawas 

Lapangan yaitu R.S. Kentol serta Pengawas Pembantu yaitu 

Anwar Arifai dan Iskandar Nazir. 

   

2.3. Tinjauan Khusus Pasar Johar Semarang 

Dalam uraian berikut secara khusus akan dideskripsikan tentang 

bangunan pasar Johar Semarang, dimulai dari sejarah dan 

perkembangannya, lokasi dan wujud bentuk arsitekturnya. 

2.3.1 Sejarah dan Perkembangan 

Pasar Johar diawali pada 1860. Saat itu banyak orang 

berdagang di depan penjara di sebelah timur alun-alun Semarang. 

Para pedagang tersebut melayani para keluarga tahanan yang 

menunggu jam besuk di bawah deretan pohon Johar. Keberadaan 

pohon Johar tersebut merupakan hadiah dari Sunan Pandanaran 

yang tak ingin kawasan tersebut kumuh oleh tenda pedagang. 

Kanjeng Sunan kemudian memerintahkan menanami pohon Johar 

untuk berteduh.  

Pasar Johar yang direncanakan semenjak awal tahun 

1930 merupakan penggabungan dari pasar-pasar yang telah ada 
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di kawasan Pusat Pemerintahan Kanjengan Semarang. 

Pembangunannya dilaksanakan dengan bertahap, intinya 

adalah menyatukan lima pasar di sana menjadi satu labirin. Pasar 

yang bersatu yaitu pasar Johar, pasar Pedamaran, pasar 

Benteng, pasar Jurnatan, dan pasar Pekojan. Lahan yang diambil 

termasuk bekas rumah penjara, beberapa toko yang menyelip di 

antara kawasan, sebagian halaman Kanjengan, dan sebagian 

alun-alun. 

 
Gambar II.12. Pasar Johar dan Alun-alun Semarang Tempo Dulu 

Sumber : http://s1097.photobucket.com/ 

 
Tujuannya untuk menjadi pasar sentral pada masanya, 

yang akhirnya berkembang menjadi pusat perdagangan dalam 

skala lokal maupun regional. 

Barang yang dijual merupakan hasil bumi berupa buah-

buahan, jagung, ketela pohon, dan pisang. Saat itu para 

pedagang dianggap tidak mengganggu lalu lintas, bahkan oleh 
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pemerintah Kota Praja dibiarkan saja. Petugas sapu Pasar 

Damaran yang dekat dengan tempat tersebut bahkan memungut 

semacam retribusi kepada para pedagang. Pada 1931, 

Pemerintah Kota Praja berencana membangun pasar yang lebih 

besar dengan menggabungkan pasar yang sudah ada 

sebelumnya yaitu Pasar Pedamaran, Johar, Beteng, Jurnatan, 

dan Pekojan.  

 
Gambar II.13. Alun-alun Semarang 
Sumber : http://colonialarchitecture.eu/ 

 

 

Gambar II.14. Fasad Pasar Johar Masa Awal dari Jl.H.Agus Salim 
Sumber : http://colonialarchitecture.eu/ 
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Johar dipilih sebagai lokasi pasar tersebut mengingat 

lokasinya yang strategis. Maka untuk keperluan pembangunan itu, 

bangunan penjara dirobohkan dan pohon-pohon Johar ditebang. 

Kemudian pada 1933, Ir Thomas Karsten, seorang arsitek 

Belanda, diminta mendesain pasar sentral yang bentuk dasarnya 

seperti Pasar Jatingaleh. Melalui suatu kajian mendalam, desain 

itu diubah mengingat kondisi iklim, cuaca serta perilaku 

masyarakat Semarang. 

 
Gambar II.15. Interior Pasar Johar (Utara) Masa Awal 

Sumber : http://colonialarchitecture.eu/ 

 
Hasilnya sebuah karya arsitektur yang luar biasa. Arsitektur pasar 

Johar rancangan Thomas Karsten ini memungkinkan cahaya 

matahari bisa masuk ke seluruh penjuru pasar tanpa ada efek 

panas. Udara pun bisa masuk dengan sirkulasi yang baik. Dengan 

arsitektur dan manajemen yang bagus, bahkan pada 1955, Pasar 
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Johar disebut-sebut sebagai pasar terbesar dan terbaik di Asia 

Tenggara. 

Dalam perkembangannya, pasar Johar semakin 

membesar. Para pedagang bukan hanya warga asli Semarang 

tetapi banyak warga luar Semarang yang juga mencoba 

peruntungan. Dari karakteristik pedagang akhirnya memunculkan 

berbagai karakter sesuai etnis dan tradisi mereka. Penyebab 

pasar Johar selalu ramai dan tak kalah oleh pasar modern adalah 

harga terjangkau yang bisa ditawar. Sejatinya  pasar adalah tawar 

menawar. Adrenalin pembeli dalam menawar harga terpacu saat 

pembeli menawar separuh harga yang di berikan oleh pedagang. 

Bisa jadi sekali tawar langsung diberikan. 

 

 

Gambar II.16. Terminal Bus di Sisi Utara Pasar Johar 
Sumber : Locale Techniek (Oktober 1932 : 10) 
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Pasar Johar akhirnya tak hanya melayani pedagang dan pembeli 

di Semarang saja namun mencakup hingga luar Semarang karena 

memiliki skala pelayanan hingga tingkat regional Jawa Tengah. 

Itulah yang menjadikan pasar Johar menjelma menjadi ikon kota 

Semarang sampai saat ini. 

 
 

2.3.2 Lokasi Pasar Johar 

Pasar Johar letaknya sangat strategis di pusat Kota Lama 

Semarang yang berlokasi di Jl. K.H. Agus Salim Semarang yang 

terhubung dengan Jalan Pemuda. 

Batas wilayah Pasar Johar : 

Sebelah Utara    : Jl. Agus Salim 

Sebelah Timur    : Jl. Pedamaran 

Sebelah Selatan  : Jl. Kanjengan 

Sebelah Barat  : Jl. Alun-alun  

 

Gambar II.17. Lokasi pasar Johar  
Sumber : Google Earth 
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2.3.3 Wujud Bentuk Arsitektur Pasar Johar 

a. Orientasi 

Orientasi pasar memiliki dua arah yaitu Johar Utara ke 

arah jalan Agus Salim dan Johar Tengah ke arah Alun-alun. 

Namum secara utuh atau keseluruhan orientasi Pasar Johar 

berdasarkan arah mata angin menghadap ke arah Barat, 

sedangkan apabila dilihat berdasarkan orientasinya terhadap 

ruang luar lingkungannya menghadap ke Alun-alun Kauman 

ditandai adanya kanopi entrance yang besar.  

Di sisi utara dari pasar Johar  pada awal 

perkembangannya merupakan lokasi terminal. Pada saat 

sekarang kondisi Alun-alun Kauman yang menjadi orientasi Pasar 

Johar sudah tidak ada lagi objeknya secara fisik, tetapi sudah 

didirikan bangunan berupa bangunan Pasar Yaik termasuk juga 

terminal sudah tidak ada lagi, berganti dengan bangunan lain.  

 
Pada saat kondisi sekarang (sebelum terbakar) orientasi 

Pasar Johar terhadap lingkungannya sudah berubah tidak lagi 

menghadap alun-alun (barat) tetapi menghadap jalan yaitu Jalan 

H. Agus Salim (utara) yang kondisi jalannya sempit karena 

sebagian badan jalan ini dijadikan area pedagang kaki lima. 

kondisi-kondisi tersebut menyebabkan akses utama ke Pasar 

Johar sebelumnya dari alun-alun dan terminal berubah menjadi 
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dari arah Jalan K.H. Agus Salim yang awal perkembangannya 

akses ini merupakan akses pendukung.  

 

b. Koefisien Dasar Bangunan 

Berdasarkan data luas lahan dan luas lantai dasar yang 

diperoleh dari Dinas Pasar Kota Semarang didapatkan angka 

koefisien dasar bangunan Pasar Johar (utara) yaitu sebesar 85% 

(delapan puluh lima) persen, yang menunjukan area terbangunnya 

lahan Pasar Johar sementara sisanya 15% area ruang luar berupa 

perkerasan. Berdasarkan kondisi tersebut seluruh lahan Pasar 

Johar tertutup oleh perkerasan tidak ada area yang berupa 

halaman atau area penghijauan.   

 
Luas Lahan (Johar Utara)  : 6.285 m2 
Luas Lantai Dasar   : 5.336 m2 
KDB     : 85% 
Sumber : Data Dinas Pasar Kota Semarang 

 

Peruntukan lahan untuk parkir kendaraan tidak tersedia di 

Pasar Johar dan juga area untuk bongkar muat barang juga tidak 

tersedia. Pada awal perkembangannya, Pasar Johar terintegrasi 

dengan terminal kota yang lokasinya berada di sisi utara pasar 

Johar yang sekarang ditempati Hotel Metro. Sebelumnya area 

terminal tersebut merupakan bagian dari alun-alun kauman sisi 

Utara. 
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c. Massa Bangunan 

Massa bangunan Pasar Johar terdiri dari dua massa 

bangunan dengan pola dan bentuk yang sama, namun ukuran dan 

luasannya berbeda, Johar Tengah memiliki ukuran dan luas yang 

lebih besar daripada Johar Utara. Kedua massa bangunan 

tersebut dihubungkan oleh koridor beratap seng. Ke dua massa 

bangunan tersebut masing-masing memiliki entrance tersendiri. 

Secara bentuk keseluruhan massa bangunan Pasar Johar 

berbentuk geometri persegi panjang dengan sumbu simetri arah 

Utara Selatan.  

Massa bangunan tersebut masing-masing terbagi menjadi 

empat blok, pada Johar Utara dihubungkan oleh satu buah koridor 

atap seng sedangkan di Johar Utara antar blok dihubungkan 

dengan dua koridor. Ke dua massa bangunan tersebut masing-

masing memiliki main entrance dan side entrance. Secara bentuk 

keseluruhan massa bangunan Pasar Johar berbentuk geometri 

persegi panjang dengan sumbu simetri arah Utara-Selatan untuk 

Johar Utara dan sumbu simetri Barat-Timur untuk Johar Tengah. 

Pada awal perkembangan Pasar Johar, sisi bangunan 

yang memanjang menghadap ke Alun-alun Kauman. 

Perkembangan berikutnya alun-alun tersebut berdiri bangunan 

Pasar Yaik sehingga menutup massa bangunan arah 

memanjangnya. Untuk massa bangunan sisi pendeknya 
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menghadap ke arah Jalan K.H. Agus Salim dan arah Pasar Johar 

Selatan. Posisi massa bangunan Pasar Johar berimpit dengan 

jalan sehingga wujud utuhnya kurang leluasa dinikmati. 

d. Ruang dan Lantai Bangunan 

Pasar Johar terdiri dari 2 lantai, dengan atrium (court yard) 

berada di tengah bangunan dan meizanine pada bagian tepi di 

sekeliling ruang. Antara lantai satu dan lantai dua dihubungkan 

dengan tangga di keempat sisinya, terdapat 1 ramp di Johar Utara 

dan 2 ramp di Johar Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. II.18. Denah Lantai 1 Johar 
Sumber: Penulis hasil observasi 

 

Gambar. II.19. Denah Lantai 2 Johar 
Sumber: Penulis hasil observasi 
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e. Fasade 

Fasade Pasar Johar pada masa awal berdirinya masih 

menampilkan deret kolam cendawan secara utuh tanpa dinding 

masif yang menutupinya. Dinding, jendela kaca, dan kisi-kisi 

hanya terdapat di lantai dua bagian tepi keliling bangunan. 

Sehingga fasade Pasar Johar dari tampak depan dan tampak 

samping masih dapat terlihat kolom cendawan bertumpuk dua 

pada sisi tepi bangunan dan kolom cendawan bertumpuk tiga 

pada pintu masuk utama / kanopi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. II.20. Fasade Pasar Johar (Utara) Masa Awal  
http://colonialarchitecture.eu/ 

Gambar. II.21. Gambar Fasade Johar 
Sumber: Penulis 
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Main entrance sebagai penanda pintu masuk utama pasar 

Johar yang berada di tengah fasade, ditampilkan dengan wujud 

yang tegas dan berbeda dari wujud bidang fasade sisi kiri dan 

kanannya. Fasade main entrance menampilkan deret kolom 

cendawan dua buah dengan pola susun jarang, masing-masing 

puncak kepala cendawan menopang plat atap kanopi. Atap kanopi 

tersebut langsung terhubung dengan koridor bangunan. Tampilan 

bentuk kanopi selain tampil tegas juga tampil bebas tanpa 

terhalangi oleh sesuatu yang mengganggu akses dari dan ke 

Pasar Johar.  

Sedangkan untuk side entrance berada di samping Pasar 

Johar sudah ada sejak perkembangan awal yaitu berupa kanopi 

entrance yang wujud bentuknya sama dengan main entrance yaitu 

plat atap lebih tinggi dari plat atap bidang bangunan lainnya dan 

ditopang deret kolom cendawan dua buah. Adanya tangga luar 

tersebut menampilkan wujud fasade side entrance yang tegas.  

Berdasarkan wujud fasade Pasar Johar keseluruhan, 

tampilan fasade Pasar Johar berupa fasade simetris dengan 

komposisi deret kolom cendawan yang teratur, pengolahan tinggi 

rendah yang teratur, pengolahan panjang pendek yang teratur dan 

adanya center fasade berupa bidang entrance yang mempertegas 

fasade sebagai sumbu simetrisnya. 
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Dari tampilan gambar di atas famasing-masing dibatasi 

oleh plat dan bagian atas atap ada tonjolan yang merupakan 

ventilasi atap berupa atap plat beton bentuk berupa bidang 

persegi delapan dengan pola susun grid diantara grid kolom. 

 

 

 

 

Dari gambar di atas menunjukan perkembangan fasade 

Pasar Johar yang didokumentasikan Penulis pada tahun 2012 

yang menampilkan fasade penuh dengan bangunan tempelan, 

terkesan kumuh dan menutupi keindahan tampilan arsitektur 

cendawan pada masa awalnya sebelum Pasar Johar terbakar 

tahun 2015.  

 

Gambar. II.22. Fasad Johar Utara Sebelum Terbakar  
Sumber: Penulis 

Gambar. II.23. Fasad Johar Tengah Sebelum Terbakar 
Sumber: Penulis 

 

Gambar. II.24. Tampak Barat Pasar Johar setelah terbakar 
Sumber: Penulis 
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Pada perkembangan sebelum terbakar, fasade Pasar 

Johar tidak lagi menampilkan wujud utama berupa wujud utuh 

deretan kolom cendawan tanpa dinding tetapi menampilkan wujud 

Pasar Cinde yang serba tertutup. Kolom cendawan sudah ditutup 

dengan dibuat bangunan baru mengelilingi bangunan lama. 

Bagian depan bangunan baru berimpit dengan jalan dan bagian 

belakangnya berimpit dengan kolom cendawan Pasar Johar. 

Bagunan baru tersebut difungsikan sebagai kios atau toko, selain 

tertutup bangunan baru juga tertutup dengan adanya tirai-tirai 

yang digantung di pinggir atap dan adanya papan reklame. 

Fasade Pasar Johar dari tampak depan dan tampak samping 

hanya menyisakan tampilan kolom cendawan bertumpuk 3 (tiga) 

di area main entrance dan side entrancenya. 

Fasade Pasar Johar tidak dapat dinikmati lagi wujudnya 

sesuai fasede aslinya berupa deret kolom cendawan dengan 

komposisi simetris semua serba tertutup. 

 
 

f. Kolom Cendawan 

Mengendali pasar Johar tentu tidak akan lepas dari 

keunukan bentuk fisiknya berupa Kolom cendawan, sehingga  

deskripsi tentang kolom cendawan akan diuraikan menjadi 6 

(enam) yaitu : modul kolom cendawan, kolom cendawan tidak 
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bertumpuk, kolom cendawan bertumpuk 2 (dua), kolom cendawan 

bertumpuk 3 (tiga), dan kepala cendawan.  

 

 Modul kolom cendawan 

Berdasarkan hasil observasi penulis, modul kolom 

Pasar Johar memiliki modul utama 6m x 6m. Untuk Kolom tepi 

bangunan memiliki modul kolom 6m x 4,65. Kolom di sudut-

sudut bangunan Pasar Johar memiliki modul kolom 4,65m x 

4,65m dan kolom yang berada di sisi koridor bangunan Pasar 

johar memiliki modul 8m x 6m dan 8m x 4,65m. Semua 

susunan kolom membentuk pola grid geometris sehingga 

menghasilkan deretan kolom cendawan seperti barisan pohon 

kayu yang rindang oleh naungan dahan pohonnya. 

Pada awal perkembangannya kolom-kolom Pasar 

Johar berdiri bebas tanpa ada dinding-dinding yang menempel 

di kolom, sehingga tampilan wujud deretan kolom-kolom 

cendawan dapat langsung dinikmati secara visual dari luar 

bangunan. Pada perkembangan selanjutnya seiring dengan 

perubahan pola aktifitas pasar, grid-grid kolom mulai dibentuk 

ruang toko dengan menambahkan dinding di antara kolom. 
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 Kolom cendawan tidak bertumpuk 

 
Kolom cendawan Pasar Johar tidak bertumpuk memiliki 

pengertian bahwa kolom berdiri bebas tanpa ada kolom dan 

lantai di antaranya dari bagian bawah sampai dengan bagian 

atas dan berakhir di bawah plat atap. 

 
 

 

 

Gambar. II.25. Gambar Kolom Cendawan Tidak Bertumpuk 
Sumber: Penulis  

 

Kolom cendawan Pasar Johar wujud tampilannya utuh 

tanpa ornamen tempelan. Wujud kolom cendawan Pasar 

Johar terbentuk dari bentuk arsitektur kolomnya yaitu tinggi 

menjulang dengan bidang sisi-sisi kolom berjumlah Delapan 

sehingga tampak membentuk garis-garis vertikal mulai dari 

bawah kolom sampai dengan atas kolom  berupa garis-garis 

lengkung ke luar. Dimensi tinggi kolom Pasar Johar yaitu 
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6,75m. Kolom tersebut berada dibagian utama bangunan 

membentuk ruang atrium yang difungsikan untuk los 

pedagang. 

 

 

 Kolom cendawan bertumpuk 2 (dua) 

 

Gambar. II.26. Gambar Kolom Cendawan Johar Bertumpuk 2 
Sumber: Penulis  

 

Kolom cendawan Pasar Johar bertumpuk 2 (Dua) yaitu 

bahwa kolom berdiri di atas lantai 1 (Satu) diteruskan ke lantai 

2 (Dua) sampai dengan bagian atas dan berakhir di bawah 

plat atap sehingga tampak kolom cendawan bertumpuk 2 

(Dua). 
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Kolom cendawan Pasar Johar bertumpuk 2 (Dua) 

berada di sisi bangunan bagian pinggir. Kolom cendawan 

tersebut membentuk ruangan menjadi dua lantai yang 

mengelilingi ruang atrium. Tinggi kolom cendawan lantai 1 

yaitu 3m dan tinggi kolom cendawan lantai 2 (Dua) yaitu 4m. 

Wujud kolomnya terbentuk dari bentuk arsitektur kolomnya 

berupa bidang sisi-sisi persegi delapan sehingga tampak 

garis-garis vertikal dan garis lengkung di atasnya. 

 

 Kolom cendawan bertumpuk 3 (Tiga) 

 

 

Gambar. II.27. Gambar Kolom Cendawan Johar Bertumpuk 3 
Sumber: Penulis  

 

Kolom cendawan Pasar Johar bertumpuk 3 (tiga) yaitu 

bahwa kolom berdiri di atas lantai 1 (satu) diteruskan ke lantai 

2 (dua) sampai dengan bawah plat atap lantai 2 dan berahir di 
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bawah plat atap kanopi sehingga tampak kolom cendawan 

bertumpuk 3 (tiga). 

Kolom cendawan Pasar Johar bertumpuk 3 (tiga) berada 

di sisi bangunan bagian depan yaitu area entrance. Kolom 

cendawan tersebut membentuk ruang entrance dengan tinggi 

kolom cendawan lantai 1 yaitu 3m, tinggi kolom cendawan 

lantai 2 (dua) yaitu 4m dan tinggi kolom lantai atap canopy 

yaitu 1,8m untuk Johar Tengah dan tinggi 1 m untuk di Johar 

Utara. Wujud kolomnya terbentuk dari bentuk arsitektur 

kolomnya berupa bidang sisi-sisi persegi delapan sehingga 

tampak garis-garis vertikal dan garis lengkung di atasnya. 

 

 Kepala cendawan 

Kepala cendawan yaitu bagian atas kolom cendawan 

yang menopang plat lantai dan plat atap. Bentuk kepala 

cendawan wujudnya berupa bidang lengkungan ke luar mulai 

batas ahir bidang vertikal kolom sampai dengan bawah plat 

atap. 

Kepala cendawan Pasar Johar berbeda dengan kepala 

cendawan Pasar Cinde. Bentuk kepala cendawan Pasar Johar 

berupa bidang lengkungan ke luar dengan bentuk sisi-sisinya 

persegi delapan berdiameter 200 cm dan ketinggian kepala 

dari dasar lengkungan setinggi 80cm di atasnya diteruskan 
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berupa penebalan plat dengan tebal 5cm dan di atas plat 

tersebut diteruskan dengan penebalan plat lagi dengan tebal 

10cm. Sudut bidang lengkung kepala cendawan Pasar Johar 

yaitu 35º (tiga puluh lima derajat) dan tinggi kepala cendawan 

0,8m. Berdasarkan uraian di atas, wujud bentuk kepala 

cendawan Pasar Johar tampilannya kelihatan landai dan 

terkesan memiliki akhiran / ornamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. II.28. Gambar Kepala Kolom Cendawan Johar 
Sumber: Penulis  
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 Langit-langit atau Plafon  

Sesuai dengan prinsip konstruksi cendawan yaitu 

menggunakan plat beton tanpa balok, maka dalam 

penyelesaian bidang langit-langit tanpa penutup dan rangka 

plafond. Plat beton ditampilkan sebagaimana apa adanya, 

sehingga langit-langit tampak bersih dan rata.  

Dengan tidak adanya plat atap yang diekspose tanpa 

penutup sebagai plafon baik pada atap maupun lantai, maka 

tidak tercipta ruang kosong yang memungkinkan burung atau 

sejenisnya untuk bersarang. 

Prinsip penyelesaian langit-langit seperti ini diterapkan di 

bangunan pasar pasar Johar. Baik pada langit-langit lantai 

satu maupun juga pada langit-langit lantai dua dan di bawah 

bidang plat lantai atap. 

 

 

Gambar. II.29. Gambar Langit-langit pasar Johar 
Sumber: Penulis 
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 Atap 

Atap bangunan pasar Johar terbuat dari plat beton 

betulang dengan permukaan datar secara keseluruhan bidang 

atap, berbetuk bangun empat persegi panjang ditopang 

langsung oleh kolom cendawan tanpa adanya balok-balok 

atap baik dari arah melintang kolom maupun dari arah 

membujur kolom, prinsip bentuk arsitektur tersebut sama 

dengan prinsip bentuk arsitektur plat lantai, sehingga 

hubungan bentuk arsitektur antara plat atap dengan kolom 

cendawan yaitu hubungan langsung.  

 

 

 
 
 

Gambar. II.30. Gambar Atap pasar Johar 
Sumber: Penulis 
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Bentuk arsitektur plat atap Pasar Johar yang menaungi 

ruang atrium berbeda dengan bentuk arsitektur plat atap yang 

menaungi ruang kios atau toko. Perbedaan tersebut yaitu 

adanya ventilasi atap berupa lobang berbentuk persegi 

delapan yang letaknya di antara kolom-kolom cendawan 

sementara plat atap yang menaungi ruang kios atau toko tidak 

ada lobang ventilasi. Ventilasi atap tersebut dinaungi oleh plat 

atap yang bentuknya sama dengan lobang ventilasi yaitu 

bidang persegi delapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. II.31. Gambar Ventilasi Atap pasar Johar 
Sumber: Penulis 

 
Bentuk arsitektur lobang ventilasi Pasar Johar dan atap 

ventilasi Pasar Johar sama dengan bentuk arsitektur 
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penampang kolom cendawan Pasar Johar yaitu persegi 

delapan. Atap ventilasi tersebut memiliki dimensi tinggi yaitu 

0,5m dari permukaan atap bangunan yang ditopang oleh 

tiang-tiang dengan jumlah tiang Delapan buah di setiap sudut 

bidang persegidelapan. Dimensi lebar bidang atap ventilasi 

Pasar Johar yaitu 4m sementara lobang ventilas Pasar Johar 

yaitu 2,4m sehingga atap ventilasi tersebut menaungi lobang 

ventilasi melebihi lobangnya. Jarak dari pinggir lobang ke 

pinggir atap ventilasi yaitu 0,8m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


