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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN  

Kota Semarang ibukota dari provinsi Jawa Tengah yang termasuk satu – satunya 

kota metropolitan, sehingga Kota Semarang dijadikan parameter kemajuan kota – kota 

lain di provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang yang memiliki perkembangan cukup 

pesat terutama pada bagian pembangunan. Kota Semarang merupakan salah satu kota 

besar yang ada di Pulau Jawa yang dilintasi jalur utama nasional. Dalam RTRW 

Nasional, Semarang ditujukan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sehingga Kota 

Semarang berkembang secara pesat tiap tahunnya. Banyak bangunan – bangunan 

modern yang dibangun pada Kota Semarang saat ini, salah satu nya adalah pasar 

modern. 

pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan 

transaksi jual-beli barang dan jasa (Aprilian, 2004 : 9). Pasar merupakan suatu elemen 

penting dalam suatu kota. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola 

oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta yang 

tempat usahanya berupa kios, toko, tenda, dan los yang dimiliki atau dikelola oleh 

pedagang kecil, menengah, koperasi atau swadaya masyarakat yang proses jual belinya 

dilakukan lewat proses tawar menawar, ditulis lewat Peraturan Presiden no. 112 tahun 

2007 dalam Galuh Oktavina (2011). Pada umumnya orang – orang sekarang ini lebih 

memilih untuk membeli bahan – bahan makanan melalui pasar modern daripada pasar 

tradisional, padahal barang – barang pada pasar tradisional memiliki harga yang lebih 

murah dan untuk buah – buah an dan sayur lebih segar daripada yang ada pada pasar 

modern karena langsung  diambil dari perkebunan mereka. Banyak orang berpersepsi 

bahwa pasar tradisional memiliki pengelolaan yang kurang teratur sehingga beberapa 

orang enggan untuk menuju ke pasar tradisional, padahal pasar tradisional merupakan 

salah satu identitas kota Semarang, terutama Pasar Johar. 
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1.2. PASAR JOHAR KARYA THOMAS KARSTEN 

1.2.1. SISTEM ARSITEKTUR PASAR JOHAR 

Pasar Johar merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Semarang 

dikarenakan Pasar Johar merupakan salah satu pasar terbesar di Asia pada masa 

nya. Hal tersebut didukung dengan adanya desain bangunan yang didesain dengan 

teliti dan memperhatikan lingkungan sekitar. Dengan adanya desain Sistem 

Arsitektur yang sistematis pada bangunan Pasar Johar, menjadikan pasar tersebut 

menjadi tampak megah dan teratur.  

Sistem Arsitektur direncanakan oleh Thomas Karsten berdasarkan desain-

desain pasar yang didesain Thomas Karsten sebelum mendirikan Pasar Johar, 

yaitu Pasar Jatingaleh dan Pasar Randusari. Terlihat pada desain Pasar Jatingaleh 

dan Pasar Randusari memiliki kemiripan desain dengan Pasar Johar. Dapat 

dikatakan bahwa Pasar Johar merupakan penyempurnaan desain dari kedua pasar 

sebelum nya. Bangunan Pasar Johar yang masih berdiri sampai saat ini yaitu pada 

tahun 2019 dengan adanya revitalisasi bangunan dikarenakan bangunan Pasar 

Johar yang terbakar pada tahun 2015 kemarin.  

Dengan adanya Sistem Arsitektur yang tertata menjadikan Pasar Johar 

bangunan cagar budaya dan perlu dilindungi, dan hasil dari pembobotan 

bangunan-bangunan bersejarah di Kota Semarang yang disusun oleh Bappeda dan 

Lembaga Penelitian Undip, diketahui bahwa Pasar Johar termasuk bangunan 

bersejarah dengan Kategori I. Peringkat tersebut tidak lepas dari peran Pasar Johar 

dalam pembentukan citra kawasan dan informasi sejarah yang dikandungnya. 

Artinya Pasar Johar memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, 

arkeologis, dan kebudayaan yang perlu diprioritaskan kelestariannya. 

 

1.2.2. KEISTIMEWAAN SISTEM ARSITEKTUR PASAR JOHAR 

1) Bidang Sejarah 

Pada perkembangannya, pertumbuhan pasar di Kota Semarang tidak 

dapat lepas dari aspek sejarahnya, dimana elemen struktur kota yang 

dahulu memegang faktor penting masih dapat terlihat dari sisa-sisa 

kawasan komersial Pasar Johar, Pasar Gang Baru, Pasar Bulu, Pasar 

Peterongan, dan Pasar Randusari. Pasar – pasar tersebut memberikan 

sejarah bagi Kota Semarang terutama Pasar Johar yang pernah menjadi 

salah satu pasar terbesar di Asia.  
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Gambar I.1. Pasar Johar tahun 1930 
(Sumber : KITLV Inventrisnummer 118467) 

Pasar Johar yang telah direncanakan pada awal tahun 1930, merupakan 

penggabungan dari pasar-pasar yang telah ada disekitar kawasan Pusat 

Pemerintahan Kanjengan Semarang. Proses pembangunannya dijalankan 

secara bertahap, yang pada akhirnya adalah untuk menyatukan lima pasar 

disekitar lokasi tersebut menjadi satu labirin. Pasar yang bersatu yaitu 

Pasar Johar, Pasar Pedamaran, Pasar Beteng, Pasar Jurnatan, dan Pasar 

Pekojan. Tapak yang digunakan merupakan bekas rumah penjara, 

beberapa toko yang ada diantara kawasan, sebagian adalah halaman dari 

Kanjengan, dan sebagian dari alun-alun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kawasan Pasar Johar yang mencakup situs Kanjengan dan Alun alun 

merupakan kawasan pusaka. Kawasan tersebut mempunyai potensi untuk 

memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk perkembangan bangunan 

fisik kawasan disekitarnya. Akan tetapi kondisi kawasan tersebut yang 

memprihatinkan dengan pemanfaatan ruang dan prasarana dasar yang 

kurang memadai pengguna justru menimbulkan sumber masalah untuk 

lingkungan, baik untuk segi akses/sirkulasi, maupun untuk segi sosial 

ekonomi dan kesehatan masyarakat penggunanya.  

Pasar yang dahulu dijuluki sebagai salah satu pasar terindah dan 

terbesar di Asia sekarang ini telah terbengkalai tanpa bisa difungsikan 

secara maksimal pasca kebakaran, meskipun letaknya sangat strategis dan 

merupakan salah satu pasar induk di Semarang. Musibah tersebut 

menyebabkan ribuan pedagang kecil kehilangan tempat dan modal 
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usahanya, serta menimbulkan masalah pengangguran dikarenakan modal 

yang habis terbakar. Dampak kebakaran ini tidak dirasakan hanya oleh 

pada pedagang saja, namun dirasakan oleh masyarakat sekitar dan 

pengunjung luar kota, karena keberadaan pasar johar merupakan pasar 

yang bertaraf regional yang banyak di kunjungi oleh orang-orang luar 

kota.  

 

2) Bidang Arkeologis 

 Pasar Johar merupakan bangunan cagar budaya sehingga keaslian 

Pasar Johar menjadi penting maknanya baik dalam hal desain maupun 

dalam hal bahan bangunan. Pada tahun 1990 Pasar Johar dirasa tidak dapat 

memenuhi pedagang yang terus bertambah sehingga diberi tambahan 

bangunan berupa selubung-selubung yang menempel pada bangunan asli 

Pasar Johar yang di desain oleh Thomas Karsten. 

 Pasar Johar yang pada tahun 2015 mengalami musibah yaitu kebakaran 

yang menyebabkan Pasar Johar tidak dapat beroperasi kembali dan 

membakar habis selubung-selubung yang ada, sehingga dapat terlihat 

kembali secara utuh bangunan asli yang dahulu disebut sebagai pasar 

termegah di Asia. 

 

3) Bidang Ilmu Pengetahuan 

a. Bangunan 

Bangunan Pasar Johar sendiri memiliki struktur yang cukup unik 

dibandingkan bangunan-bangunan umum pada masanya seperti bentuk 

kolom dan bentuk atap yang memiliki fungsi makna tersendiri. Pada 

pembahasan dibawah akan dibahas mengenai desain bangunan yang 

telah dirancang oleh Ir. Thomas Karsten sehingga dapat menjadi salah 

satu pasar yang berpengaruh di Kota Semarang. 

b. Tatanan Arsitektur 

Pembelaan Thomas Karsten di bidang Arsitektur pada golongan 

menegah kebawah dengan adanya desain-desain yang jarang ditemui 

pada pasar-pasar tradisional lain pada masanya. Desain terang langit 

sehingga bangunan tidak memerlukan penerangan tambahan pada 

siang hari, desain penghawaan alami yang memberikan kesan nyaman 
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pada pengguna bangunan, desain pengaturan sirkulasi baik itu sirkulasi 

pengunjung maupun pedagang, desain keseimbangan bangunan dan 

lain sebagainya yang akan dibahas pada tatanan arsitektur pada bab 

selanjutnya. 

.  

1.3. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang di harapkan dengan adanya penelitian ini adalah memberikan 

gambaran-gambaran mengenai desain Pasar Johar karya Thomas Karsten yang didesain 

dengan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi salah satu pasar yang berperan penting 

dalam ekonomi kota Semarang pada masanya. Penelitian ini ditujukan pula agar dapat 

menjadi pertimbangan – pertimbangan bagi pemerintah untuk mengembangkan pasar 

Johar tanpa mengganggu bangunan cagar budaya yang ada yakni pasar Johar karya 

Thomas Karsten. Desain-desain dari Thomas Karsten ini nantinya dapat digunakan 

untuk desain bangunan sejenis kedepannya dengan adanya penyesuaian terhadap 

perkembangan desain yang ada. 

Manfaat akademis yang di harapkan penulis dengan adanya penelitian ini adalah 

dapat memberikan pengetahuan lebih bagi peneliti lain yang akan meneliti topik yang 

serupa dengan penulis serta dapat mengembangkan lebih lanjut terkait dengan Pasar 

Johar.  

 

1.4. PERTANYAAN PENELITIAN  

Pertanyaan penelitian pada penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan titik 

terang bagaimana desain dari Pasar Johar Semarang karya Thomas Karsten, serta 

kelebihan-kelebihan desain yang dapat diterapkan pada masa sekarang ini. Pertanyaan 

penelitian karya ilmiah ini akan membahas mengenai sistem arsitektur yang akan dibagi 

menjadi dua yaitu : 

 Bagaimana sistem bangunan pada Pasar Johar karya Thomas Karsten? 

 Bagaimana tatanan arsitektur pada Pasar Johar karya Thomas Karsten? 

 

 

1.5. SASARAN DAN TUJUAN PENELITIAN 

Sasaran yang akan dicapai oleh penulis pada penelitian ini yaitu dapat mengubah 

gambaran seseorang tentang pasar tradisional yang sebelumnya berpikir bahwa pasar 
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Gambar I.2. Bagan pola pikir 
(Sumber :Dokumen Pribadi) 

tradisional mempunyai penataan yang kurang dan tingkat kebersihan yang tidak 

terawat menjadi pasar tradisional yang nyaman untuk pengguna bangunan tersebut 

baik dalam hal sirkulasi, pencahayaan, struktur, maupun utilitas pada dalam gedung. 

Tujuan dari penulisan penelitian kali ini adalah : 

 Mengkaji sistem bangunan pada  Pasar Johar Semarang. 

 Mengkaji tatanan arsitektur pada Pasar Johar Semarang. 

 

1.6. POLA PIKIR PENELITIAN 

Pola pikir penulisan tesis ini akan dijelaskan pada bagan pola pikir dibawah ini. 
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1.7. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka merupakan peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait 

(review of related literature). Sesuai dengan arti tersebut, suatu tinjauan pustaka 

berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka (laporan penelitian, dan 

sebagainya) tentang masalah yang berkaitan—tidak selalu harus tepat identik dengan 

bidang permasalahan yang dihadapi—tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan 

(collateral). Fungsi peninjauan kembali pustaka yang berkaitan merupakan hal yang 

mendasar dalam penelitian, seperti dinyatakan oleh Leedy (1997) bahwa semakin 

banyak seorang peneliti mengetahui, mengenal dan memahami tentang penelitian-

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya (yang berkaitan erat dengan topik 

penelitiannya), semakin dapat dipertanggung jawabkan caranya meneliti permasalahan 

yang dihadapi. Walaupun demikian, sebagian penulis (usulan penelitian atau karya 

tulis) menganggap tinjauan pustaka merupakan bagian yang tidak penting sehingga 

ditulis ―asal ada‖ saja atau hanya untuk sekedar membuktikan bahwa penelitian (yang 

diusulkan) belum pernah dilakukan sebelumnya
 1

.
 

Menurut Leedy, P. D. (1997) dalam buku nya Practical research: Planning and 

design, menerangkan bahwa suatu tinjauan pustaka memiliki kegunaan untuk: 

a) Mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang (akan) 

kita lakukan; dalam hal ini, diperlihatkan pula cara penelitian-penelitian tersebut 

menjawab permasalahan dan merancang metode penelitiannya. 

b) Membantu memberikan imajinasi mengenai metode dan teknik yang digunakan 

untuk penelitian yang akan lakukan. 

c) Mengungkapkan sumber-sumber data yang mungkin belum kita ketahui 

sebelumnya. 

d) Mengenal peneliti-peneliti yang karyanya penting dalam permasalahan yang kita 

hadapi. 

e) Memperlihatkan kedudukan penelitian yang kita lakukan dalam sejarah 

perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan atau teori tempat penelitian ini 

berada. 

f) Mengungkapkan ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang mungkin belum kita 

kenal sebelumnya. 

                                                           
1
 https://slideplayer.info/slide/1887019/ 
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g) Mampu menambah rasa percaya diri kita pada topik yang kita pilih karena telah ada 

pihak-pihak lain yang sebelumnya tertarik pada topik tersebut dan mereka telah 

mencurahkan tenaga, waktu, biaya untuk meneliti topik tersebut. 

Untuk itu penulis meninjau beberapa pustaka yang berkaitan dengan topik penulis yaitu 

penerapan konsep arsitektur pada pasar tradisional studi kasus pasar johar semarang. 

Beberapa pustaka yang telah ada sebelumnya : 

a) Penulis 1  : Wildan Alghiffari 

Judul   : Redesain Pasar Tradisional Siwa dengan Pendekatan  

  Arsitektur Modern di Kabupaten Wajo 

Tahun  : 2018 - Skripsi 

Metode Penelitian : Deskriptif kualitatif 

Perbedaan  : Berisikan tentang membuat desain ulang Pasar Tradisional  

menggunakan konsep modern. Desain terdiri dari tapak,  

fungsi, besaran kebutuhan ruang, bentuk, struktur dan  

material, landscape, utilitas, dan kelengkapan bangunan 

b) Penulis 2  : Heryandini Novendasyarizky 

Judul   : Evaluasi Kebijakan Penataan Pasar Johar, Pasar Bulu, dan  

  Pasar Jatingaleh 

Tahun  : 2014 – Jurnal 

Metode Penelitian : Kualitatif 

Perbedaan  : Pada jurnal ini membahas bagaimana proses penataan di  

  setiap pasar-pasar tersebut. 

c) Penulis 3  : Esti Handayani 

Judul   : Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Pasar Tradisional  

  Dengan Konsep Modern di Kabupaten Malang 

Tahun  : 2010 - Thesis 

Metode Penelitian : Deskriptif analitis 

Perbedaan  : Pada jurnal ini berisikan tentang data-data mengenai  

Konsep tata ruang pasar tradisional, perencanaan dengan  

menggunakan konsep modern pada tempat, fasilitas, bahan,  

atau konstruksi bangunannya. 
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1.8. ISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Berisi sistematika pembahasan yang akan dibahas pada penelitian penulis yang berjudul 

Kajian Sistem Arsitektur pada Pasar Johar Semarang Karya Thomas Karsten, yaitu : 

 BAB I Pendahuluan 

Berisi latar belakang penelitian, pasar johar karya Thomas Karsten, manfaat 

penelitian, pertanyaan penelitian, sasaran dan tujuan penelitian, pola pikir 

penelitian, tinjauan pustaka, sistematika pembahasan. 

 BAB II Kajian Pustaka 

Berisi sejarah pasar johar, sistem arsitektur, sistem bangunan, dan tatanan arsitektur. 

 BAB III Metodologi Penelitian 

Berisi metodologi penelitian, cara pengumpulan data metoda penelitian deskriptif, 

metoda untuk membahas sistem bangunan pasar johar, metoda untuk membahas 

tatanan arsitektur pasar johar, dan pelaksanaan penelitian. 

 BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Berisi lokasi penelitian, pembahasan penelitian dan hasil penelitian. 

 BAB V Kesimpulan dan Saran 

Berisi Kesimpulan sistem bangunan, kesimpulan tatanan arsitektur dan saran. 

  


