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BAB V 

ANALISA DAN PEMAKNAAN 

 

 

5.1. Analisa 

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

wujud, dimensi, warna, tekstur, posisi, dan orientasi. Teori ini dikuatkan 

Hendraningsih et.al, (1985), bahwa dalam bahasa arsitektur yang 

digunakan untuk berkomunikasi adalah bentuk bangunan yang mewujud 

dari gabungan bagian-bagian bentuk seperti pintu, jendela, tiang, atap dan 

lainya.  Pada tahap analisa ini akan diuraikan bagian-bagian bentuk yang 

ada di bangunan Pasar Cinde untuk kemudian dibandingkan yang ada di 

Pasar Johar berdasarkan pola-pola yang ada, sehingga dapat dilihat 

persamaan dan perbedaannya. Pola-pola yang akan dianalisa tersebut 

yaitu pola orientasi, pola koefisien dasar bangunan, pola massa bangunan 

pola ruang, pola fasade, pola kolom, pola langit-langit dan pola atap. Dari 

hasil analisa masing-masing pola tersebut akan diiterpretasikan menjadi 

temuan sebagai pemaknaan. 

 

5.1.1 Pola Orientasi Bangunan 

Orientasi Bangunan Pasar Johar jika dilihat dari Entrace 

atau pintu masuknya memiliki dua arah orientasi ditandai adanya 

dua canopy yaitu, untuk bangunan pasar Johar Utara orientasinya 
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menghadap ke arah jalan Agus Salim dan pada masa awal 

berdirinya berorientasi ke arah terminal bus yang sekarang lokasi 

bangununan Matahari Mall, dan jika dilihat berdasarkan arah mata 

angin yaitu menghadap ke arah Utara, sedangkan untuk bangunan 

pasar Johar Tengah jika dilihat berdasarkan arah mata angin 

menghadap ke arah Barat dan apabila dilihat berdasarkan 

orientasinya terhadap ruang luar lingkungannya yaitu menghadap 

ke alun-alun Kauman. Sebagaimana terlihat pada Gambar V.1.  

 

 

 

  

 

Gambar. V.1. Orientasi Pasar Johar (Sekarang) 
Sumber: Diolah dari dokumen kajian teknis Bappeda Kota Semarang 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun pada 

awalnya orientasi utama bangunan pasar Johar ke arah Barat atau 

Alun-laun, seiring waktu dan perkembangan pembangunan 

kawasan pasar Johar, pada saat sekarang kondisi Alun-alun 

Kauman yang menjadi orientasi Pasar Johar sudah tidak ada lagi 

objeknya secara fisik karena ditutupi dan telah didirikan bangunan 

berupa bangunan pasar Yaik, maka pada saat kondisi sekarang 

(sebelum terbakar) orientasi Pasar Johar terhadap lingkungannya 

sudah berubah tidak lagi menghadap alun-alun (barat) tetapi 

Gambar. V.2. Orientasi Pasar Johar (Awal) 
Sumber: Diolah dari dokumen kajian teknis Bappeda Kota Semarang 
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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 dari arah Jalan K.H. Agus Salim yang awal 

perkembangannya akses ini merupakan akses pendukung.  

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukan orientasi pasar cinde. 

Orientasi Pasar Cinde berdasarkan arah mata angin lebih 

cenderung menghadap ke arah Timur, sedangkan apabila dilihat 

dari orientasinya terhadap ruang luar lingkungannya menghadap 

jalan protokol yaitu jalan Jendral Sudirman yang pada awalnya 

merupakan lokasi pasar lingkis, orientasi ke arah jalan ini ditandai 

adanya peninggian atap dan dinding yang terlihat sebagai gerbang 

Gambar. V.3. Orientasi Bangunan Pasar Cinde 
Sumber: Diolah dari komunitas save cinde 
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masuk utama ( main entrance ) yang menjadi akses utama ke 

bangunan Pasar Cinde, sementara akses pendukung lainnya aitu 

dari arah jalan Cinde Welan dan arah Jalan Letnan Jaimas. Pada 

masa awal perkembangannya, akses utama Pasar Cinde tidak 

ditandai adanya tangga seperti yang ada sekarang, sementara 

tangga di samping memang sudah ada sejak awal. 

 

 

 

Di seberang bangunan pasar Cinde, di tengah jalan 

Jenderal Sudirman ada pulau jalan yang perkembangan sebelum 

Pasar Cinde dibangun merupakan area Pasar Lingkis. Pasar lingkis 

Gambar. V.4. Orientasi Bangunan Pasar Cinde 
Sumber: Diolah dari berbagai sumber 
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merupakan cikal bakal Pasar Cinde sementara area Pasar Lingkis 

tersebut terbentuk dari adanya pertemuan dua jalan utama yaitu 

Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Kolonel Atmo.  

 

5.1.2 Pola Koefisien Dasar Bangunan 

Perbandingan luas antara luas lahan dengan luas lantai 

dasar disebut koefisien dasar bangunan (KDB). 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 bangunan Matahari Mall 

sebagaimna yang telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu. 
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Sebelumnya area terminal tersebut merupakan bagian dari alun-

alun kauman sisi Utara. 

 

Gambar V.5. Bangunan Pasar Johar (Utara) Masa Awal 
Sumber : http://colonialarchitecture.eu/ 

 

 

 
 

Gambar V.6. Bangunan Pasar Johar (Utara) dari Jl.K.H. Agus Salim 
Sumber : Penulis 

 
 

Hal ini juga terjadi di pasar Cinde, Berdasarkan data luas 

lahan dan luas lantai dasar yang diperoleh dari Dinas Pasar Kota 



109 
 

Palembang didapatkan angka koefisien dasar bangunan Pasar 

Cinde yaitu sebesar 70% (tujuh puluh) persen, yang menunjukan 

area terbangunnya lahan Pasar Cinde, sementara sisanya 30% 

area berupa area terbuka yang terdiri dari 20% berupa perkerasan 

dan sisanya 10% berupa area hijau.   

 

 
 

Gambar V.7. Bangunan Pasar Cinde dari Jl.Jend Sudirman 
Sumber : Penulis 

 

Luas Lahan (Johar Utara)   : 6.543 m2 
Luas Lantai Dasar   : 4.592 m2 
KDB     : 70% 
Sumber : Data Dinas Pasar Kota Palembang  

 

Peruntukan lahan untuk parkir kendaraan sedikit sekali 

tersedia di Pasar Cinde yaitu hanya parkir untuk kendaraan roda 

dua sementara parkir untuk kendaraan roda empat tidak tersedia, 

area untuk bongkar muat barang juga tidak tersedia. Area sirkulasi 
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di sekeliling luar Pasar Cinde sudah menyempit karena adanya 

pedagang kaki lima. 

Pada awal perkembangannya, sebagaimana di pasar Johar 

bangunan pasar Cinde ini juga terintegrasi dengan terminal kota 

yang lokasinya berada di samping kanan Pasar Cinde. Area 

terminal tersebut berubah peruntukan menjadi tempat berdirinya 

Bank Mandiri (ex Bank Bumi Daya). 

 

 

 

 

5.1.3 Pola Massa Bangunan 

Pola 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 atap seng. Ke dua massa bangunan 

tersebut masing-masing memiliki main entrance dan side entrance. 

Secara bentuk keseluruhan massa bangunan Pasar Johar 

Gambar. V.8. Terminal Kota Pasar Cinde 
Sumber: Penulis (diolah dari berbagai sumber) 
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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. 

Gambar. V.9. Massa Bangunan Pasar Johar 
Sumber: Diolah dari dokumen kajian teknis Bappeda Kota Semarang 

 

 

 

Johar Utara   

 

Johar Tengah 
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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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan pada pola masa bangunan Pasar Cinde hanya 

merupakan  bangunan tunggal yang terkesan memiliki dua masa 

menjadi satu kesatuan, yaitu sisi utara dan sisi selatan yang 

Gambar. V.10. Massa Bangunan Pasar Cinde 
Sumber : Penulis (diolah dari berbagai sumber) 
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dihubungkan dengan sebuah koridor yang memiliki atap yang sama 

yaitu berupa plat beton bertulang, berbeda dengan Pasar Johar 

koridornya atap seng. Secara keseluruhan bentuk massa bangunan 

Pasar Cinde berbentuk geometri persegi panjang dengan dua 

sumbu seimteri yaitu sumbu utara selatan dan sumbu timur barat. 

 

Sejak awal perkembangannya sisi bangunan Pasar Cinde 

yang memanjang menghadap Jalan Jendral Sudirman sehingga 

wujud massa bangunan Pasar Cinde terlihat memanjang. Untuk 

massa bangunan sisi pendeknya menghadap ke Jalan Cinde 

Welan dan Jalan Letnan Jaimas. Posisi massa bangunan Pasar 

Cinde terhadap jalan di sekelilingnya dekat dan terkesan berimpit 

dengan jalan sehingga wujud massa bangunan Pasar Cinde kurang 

leluasa untuk dinikmati. 

 

5.1.4 Pola 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. 
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Pasar Cinde memiliki pola yang sama dengan pola ruang pada 

pasar Johar. terdiri dari 2 lantai, dengan atrium (court yard) berada 

di tengah bangunan dan meizanine pada bagian tepi. Antara lantai 

Johar 
Utara Lt.1  

 

Johar 
Tengah Lt.1 

 

Johar 
Utara Lt.2 

 

Johar 
Tengah Lt.2 

 

Gambar. V.11. Denah Lantai 1 Johar 
Sumber: Penulis hasil observasi 

 

Gambar. V.12. Denah Lantai 2 Johar 
Sumber: Penulis hasil observasi 
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satu dan lantai dua dihubungkan dengan tangga di keempat 

sisinya, namun tanpa ramp sebagimana ada di pasar Johar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinde  
Utara  

 

Cinde  
Selatan 

 

Cinde  
Utara  

 

Cinde  
Selatan 

 

Gambar. V.13. Denah Lantai 1 Cinde 
Sumber: Penulis  

 

Gambar. V.14. Denah Lantai 2 Cinde 
Sumber: Penulis 
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5.1.5 Bentuk 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. V.15. Fasade Pasar Johar (Utara) Masa Awal  
http://colonialarchitecture.eu/ 

Gambar. V.16. 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 masing-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 cendawan. 

 

 

 

 

 
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. V.17. Fasad Johar Utara Sebelum Terbakar  
Sumber: Penulis 

Gambar. V.18. Fasad Johar Tengah Sebelum Terbakar 
Sumber: Penulis 

 

Gambar. V.19. 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. 

 

Fasade Pasar Cinde pada masa awal diberdirinya, 

sebagaimana bentuk yang direkonstruksi penulis berdasarkan 

photo lama Pasar Cinde, photo diperoleh dari Nurlinasy yaitu anak 

salah satu pelaku sejarah pembangunan Pasar Cinde H. Sapidin 

Djagoer (alm) pimpinan Biro Pelaksana pembangunan Pasar Cinde 

P.T. Abikoesno Cabang Palembang Tahun 1958 (Arifai, 2000:1). 
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Fasade Pasar Cinde menampilkan wujud utama berupa 

wujud utuh deretan kolom cendawan tanpa dinding diantara 

kolomnya. Fasade Pasar Cinde dari tampak depan dan tampak 

samping menunjukan kolom cendawan bertumpuk 3 (Tiga) masing-

masing dibatasi oleh plat dan bagian atas ada tonjolan kecil yang 

merupakan ventilasi atap berupa atap pelana dengan pola susun 

selang-seling.  

Main entrance Pasar Cinde yang berada di tengah fasade, 

ditampilkan dengan wujud yang tegas dan berbeda dari wujud 

Pasar Cinde keseluruhan. Fasade main entrance menampilkan 

deret kolom cendawan 5 (Lima) buah dengan pola susun rapat, 

masing-masing puncak kepala cendawan saling bertemu. Di antara 

celah tiang cendawan terdapat jendela kaca berbentuk 

persegipanjang dan di atasnya terdapat ventilasi berbentuk bulat. 

Bentuk-bentuk diatas menyerupai bentuk anjungan kapal berupa 

deret ventilasi bulat. Fasade main entrance selain tampil tegas juga 

tampil bebas tanpa terhalangi oleh sesuatu yang mengganggu 

akses dari dan ke Pasar Cinde. untuk side entrance berada di 

samping kiri dan samping kanan Pasar Cinde sudah ada sejak 

perkembangan awal yaitu berupa tangga luar yang terhubung ke 

lantai 2 (Dua). Adanya tangga luar tersebut menampilkan wujud 

fasade side entrance yang tegas.  
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Dari gambar di atas menunjukan perkembangan awal 

fasade Pasar Cinde keseluruhan yang didokumentasi setelah 2 

(dua) tahun Pasar Cinde dibangun atau sekitar tahun 1960. 

Berdasarkan hasil rekostruksi  penulis didapatkan gambar tampak 

pasar Cinde seperti tampilan gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar. V.21. Photo Tampak Depan Pasar Cinde Tahun 1960 
Sumber: Diolah dari komunitas save pasar cinde 

 

Gambar. V.20. Photo Tampak Depan & Samping Pasar Cinde Tahun 1960 
Sumber: Diolah dari komunitas save pasar cinde 

 

Gambar. V.22. Gambar Fasade Pasar Cinde (Awal) 
Sumber: Penulis (hasil rekostruksi)  
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Berdasarkan wujud fasade keseluruhan, tampilan fasade 

Pasar Cinde 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. 

Bentuk tampilan kanopi sebagai penanda pintu masuk 

utama pasar Cinde meskipun memiliki kesamaan pola, namun 

secara wujud dan bentuknya berbeda dengan yang ada di pasar 

Johar, tampilannya terkesan tertutup oleh dinding masif berupa 

psangan batu bata diplester dan bidang jendela kaca, serta 

terdapat lobang ventilasi berbentuk lingkaran pada bagian atas 

kanopi.  

Seiring perkembangannya hingga sekarang, fasade Pasar 

Cinde tidak lagi menampilkan wujud utama berupa wujud utuh 

deretan kolom cendawan tanpa dinding tetapi menampilkan wujud 

Pasar Cinde yang serba tertutup. Kolom cendawan sudah dibuat 

dinding pengisi diantara kolomnya berupa dinding batu bata dan 

pintu kios atau toko, adanya tirai-tirai yang digantung di pinggir 

atap, adanya papan reklame dan antena-antena satelit. Fasade 

Pasar Cinde dari tampak depan dan tampak samping menunjukan 
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kolom cendawan bertumpuk 3 (Tiga) sudah berkurang wujud 

tampilannya atau ‘mengabur’.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main entrance Pasar Cinde tidak lagi tampil dengan wujud 

yang tegas dan bebas tetapi tampil dengan wujud tambahan 

berupa adanya tangga luar. Tangga tersebut ditambahkan di depan 

bidang jendela kaca di antara kolom cendawan yaitu dilakukan 

dengan cara melepas 2 (dua) bidang kaca yang di tengah sebagai 

Gambar. V.23. Tampilan Pasar Cinde Sekarang 
Sumber: Penulis 

 

Gambar. V.24. Gambar Tampak Samping Pasar Cinde Sekarang  
Sumber: Penulis  
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akses dari luar. Fasade main entrance Pasar Cinde perkembangan 

sekarang sudah tertutup oleh tangga luar sehingga akses 

pandangan main entrance tidak bisa dinikmati langsung dari 

kejauhan. Akses maen entrance masih tetap ada dari dan ke dalam 

Pasar Cinde tetapi areanya sudah menyempit oleh adanya kios 

pedagang.  

5.1.6 Pola Kolom Cendawan 

Pembahasan kolom cendawan diuraikan menjadi 6 (enam) 

bahasan dengan maksud agar pembahasan kolom cendawan 

menjadi lebih detail. Uraian pembahasan kolom cendawan yaitu: 

modul kolom cendawan, kolom cendawan tidak bertumpuk, kolom 

cendawan bertumpuk 2 (dua), kolom cendawan bertumpuk 3 (tiga), 

tiang cendawan dan kepala cendawan.  

 
5.1.6.1 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. 
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Gambar. V.25. Modul Kolom Johar dan Cinde 
Sumber: Penuls (Hasil Observasi) 
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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. 

 

 
Kolom Pasar Cinde memiliki modul utama 6m x 6m. Kolom 

tepi bangunan memiliki modul kolom 6m x 4,5. Kolom di sudut-

sudut bangunan Pasar Johar memiliki modul kolom 4,5m x 4,5m 

dan kolom yang berada di tengah bangunan Pasar johar memiliki 

modul 8m x 6m dan 8m x 4,5m. kolom-kolom membentuk pola grid 

geometris menghasilkan deretan kolom cendawan seperti pola grid 

kolom Pasar Johar. 

 

Awalnya kolom-kolom Pasar Cinde berdiri bebas tanpa ada 

dinding, sehingga tampilan wujud deretan kolom cendawan dapat 

langsung dinikmati dari luar bangunan. Perkembangan selanjutnya 

grid-grid kolom mulai ditambahkan dinding di antara kolom. 
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5.1.6.2 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. 

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 6,75m. Kolom tersebut berada 

 

 
Gambar. V.26. Gambar Kolom 

Cendawan Tidak Bertumpuk 
Sumber: Penulis  
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dibagian utama bangunan membentuk ruang atrium yang 

difungsikan untuk los pedagang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wujud tampilannya kolom cendawan Pasar Cinde tampil 

utuh tanpa ornamen tempelan. Wujud kolom cendawan Pasar 

Cinde terbentuk dari bentuk arsitektur kolomnya yang tinggi 

menjulang dengan bidang sisi-sisi kolom berjumlah delapan seperti 

halnya wujud kolom Pasar Johar sehingga tampak membentuk 

garis-garis vertikal mulai dari bawah kolom sampai dengan atas 

kolom  berupa garis-garis lengkung ke luar.  

Kolom Pasar Cinde memiliki tinggi yaitu 8m dari mulai 

permukaan lantai sampai di bawah atap sehingga terbentuk volume 

ruang yang besar. Kolom tersebut berada dibagian utama 

bangunan membentuk ruang atrium difungsikan untuk los 

 

 

Gambar. V.27. Gambar Kolom 

Cendawan Cinde Tidak Bertumpuk 
Sumber: Penulis  
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pedagang. Di antara kolom tersebut ditempatkan meja beton los 

pedagang satu arah yaitu ke arah Utara-Selatan.  

5.1.6.3 Kolom cendawan bertumpuk 2 (dua) 

 

Gambar. V.28. 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). 

Kolom cendawan Pasar Johar bertumpuk 2 (Dua) berada di 

sisi bangunan bagian pinggir. Kolom cendawan tersebut 

membentuk ruangan menjadi dua lantai yang mengelilingi ruang 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letak Kolom cendawan Pasar Cinde bertumpuk 2 (Dua) 

sama dengan letak kolom cendawan Pasar Johar bertumpuk 2 

(Dua) yaitu berada di sisi bangunan bagian pinggir. Kolom 

cendawan tersebut membentuk ruangan menjadi dua lantai yang 

mengelilingi ruang atrium. Selain di pinggir letak kolom cendawan 

tersebut juga berada di tengah bangunan yang membagi bangunan 

menjadi 2 (Dua) ruang atrium. Seperti Pasar Johar tinggi kolom 

cendawan lantai 1 yaitu 3m dan tinggi kolom cendawan lantai 2 

(Dua) yaitu 4m. Wujud kolomnya terbentuk dari bentuk arsitektur 

 

 

Gambar. V.29. Gambar Kolom Cendawan 

Cinde Bertumpuk 2 
Sumber: Penulis 
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kolomnya berupa bidang sisi-sisi persegi delapan sehingga tampak 

garis-garis vertikal dan garis lengkung di atasnya. 

 

5.1.6.4 Kolom cendawan bertumpuk 3 (Tiga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. V.30. 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 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) 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kolom cendawan Pasar Cinde bertumpuk 3 (Tiga) berbeda 

dengan letak kolom cendawan Pasar Johar bertumpuk 3 (Tiga) 

yaitu berada di sisi pinggir ruang atrium. Kolom cendawan tersebut 

mengelilingi ruang atrium sehingga membentuk deret kepala 

cendawan. Seperti Pasar Johar tinggi kolom cendawan lantai 1 

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

 

 

Gambar. V.31. Gambar Kolom Cendawan Cinde 

Bertumpuk 3 
Sumber: Penulis 
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sementara tinggi kolom dari atap lantai 2 (dua) ke atap atrium yaitu 

1m. 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 lapis 

ke 3 (tiga) wujudnya hanya berupa kepala cendawan tidak ada 

tiang kolom. 

 

5.1.6.5 Kepala kolom 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 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 
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tampilannya kelihatan landai dan terkesan memiliki akhiran / 

ornamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. V.32. Gambar Kepala Kolom Cendawan Johar dan Cinde 
Sumber: Penulis  

 

 
Sedangkan bentuk kepala cendawan Pasar Cinde berupa 

bidang lengkungan ke luar dengan bentuk sisi-sisinya persegi 

Delapan yang langsung bertemu plat lantai atau plat atap dengan 

ujung lengkung memiliki tebal 10cm, bentuk tersebut berbeda 
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dengan bentuk kepala cendawan Pasar Johar yaitu adanya 

penebalan plat di atas bidang lengkung kepala cendawan. Sudut 

kemiringan bidang lengkung kepala cendawan Pasar Cinde yaitu 

45º (empat puluh lima derajat) dan tinggi kepala cendawan 1m. 

Lebar bidang atas kepala cendawan Pasar Cinde yaitu 2m. 

Berdasarkan uraian di atas, wujud bentuk kepala cendawan Pasar 

Cinde tampilannya kelihatan lebih terjal sehingga nampak lebih 

gemuk dan tidak memiliki akhiran sebagaimana kepala kolom 

cendawan di Johar. 

 

5.1.7 Pola 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.  

Prinsip penyelesaian langit-langit seperti ini diterapkan di 

kedua bangunan pasar pada objek penelitian di bangunan pasar 

johar maupun di bangunan pasar Cinde. Baik pada langit-langit 

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

bidang plat lantai atap. 
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Gambar. V.33. Gambar Langit-langit pasar Johar dan pasar Cinde 
Sumber: Penulis 

 

5.1.8 Pola 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.  

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. 
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Ventilasi atap tersebut dinaungi oleh plat atap yang bentuknya 

sama dengan lobang ventilasi yaitu bidang persegi delapan. 

 

 
 
 

Gambar. V.34. Gambar Atap pasar Johar 
Sumber: Penulis 

 

Bentuk arsitektur lobang ventilasi Pasar Johar dan atap 

ventilasi Pasar Johar sama dengan bentuk arsitektur 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 
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menaungi lobang ventilasi melebihi lobangnya. Jarak dari pinggir 

lobang ke pinggir atap ventilasi yaitu 0,8m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. V.35. Gambar Ventilasi Atap pasar Johar 
Sumber: Penulis 

 
Bentuk atap Pasar Cinde pada prinsipnya memiliki sama 

dengan bentuk arsitektur plat atap Pasar Johar yaitu berupa plat 

beton datar yang ditopang langsung oleh kolom cendawan tanpa 

adanya balok-balok atap, prinsip bentuk plat atap ini juga sama 

penerapannya pada plat lantainya, sehingga hubungan bentuk 

arsitektur antara plat atap dengan kolom cendawan yaitu hubungan 

langsung. 
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Walau dalam penerapan bentuk atap memiliki prinsip yang 

sama, namun dalam prinsip penerapan ventilasi atap pasar Cinde 

memiliki prinsip yang berbeda dengan pasar Johar. Jika di pasar 

Johar ventilasi atap ada di setiap bidang antar kolom (gambar V.36 

dan V.37), sedangkan di pasar Cinde ventilasi atap diletakkan 

secara selang selih tidak secara menyeluruh di masing-masing 

bidang antar kolom (gambar V.36 dan V.37), sehingga jumlahnya 

terlihat lebih sedikit dibandingkan yang ada di pasar Johar.   

Lobang ventilasi atap tersebut memiliki dimensi 80 cm x 80 

cm dan pada bagian tepi keliling lobang dibuat pasangan batu bata 

setinggi yaitu 20cm dimaksudkan untuk mencegah masuknya air 

hujan, atap ventilasi berupa atap transparan dengan dimensi 

120cm x 120cm yang dimiringkan ke satu arah, meskipun 

berdasarkan foto lama yang ada bentuk atap ventilasi ini tidaklah 

demikian, namun terlihat berbentuk prisma.  

Pola penerapan ventilasi ini cukup beralasan dikarenakan 

ventilasi atap pasar Cinde tidak hanya mengadalkan ventilasi pada 

bidang datar atap, namun nampak yang lebih diutamakan adalah 

ventilasi dibuat dengan adanya peninggian bidang atap setinggi 1 

meter pada area atrium (court yard), sehingga ventilasi yang 

berfungsi sebagai lobang pencahayaan dan penghawaan 

didapatkan dari celah setinggi 1 meter tersebut antara atap yang 

menaungi lantai 2 dengan atap yang menaungi area atrium. Celah 
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atap sebagai ventilasi ini terdapat di sekeliling bidang atap yang 

ditinggikan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan tampilan bentuk 

atap di pasar Cinde terlihat bertingkat tidak seperti halnya pada 

atap pasar Johar yang datar secara keseluruhan kecuali pada atap 

di kedua kanopinya. Sehingga sangat menguatkan dugaan penulis 

bahwa  penyelesaian bentuk ventilasi atap di pasar Cinde ini adalah 

dipengaruhi bentuk atap pada kanopi di pasar Johar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. V.36. Gambar Atap pasar Cinde 
Sumber: Penulis 
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Gambar. V.37. Gambar Ventilasi Atap pasar Cinde 
Sumber: Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


