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BAB IV 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. LOKASI PENELITIAN 

4.1.1. Letak Geografis Kawasan Pasar Johar 

Lokasi pasar johar berada pada Jl. Ps. Johar dengan batas – batas sebagai 

berikut : 

Sisi Utara  : Johar Trade Center 

Sisi Selatan : Jalan Wahid Hasyim yang menghubungkan kawasan ini ke  

                              arah timur ke kawasan Pecinan 

Sisi Barat  : Jalan Pemuda yang menghubungkan Kota Lama 

Sisi Timur : Berbatasan dengan edge Kota Lama 

Secara administrasi kawasan pasar johar merupakan aset pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah, lahan yang dlu nya merupakan pasar terbesar di Asia yang 

menjadikan sumber pendapatan bagi Kota Semarang. Sesuai pada Rencana Detail 

Tata Ruang kota Semarang tahun 2011 – 2031, areal kawasan Pasar Johar memang 

diperuntukan bagi kawasan perdagangan dan jasa. 

 

 Gambar IV-1 : Peraturan Daerah Kota Semarang No.5/2004 

Sumber  : https//semarangkota.go.id 
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Pada Peraturan Daerah Kota Semarang no.5/2004 menyebutkan bahwa : 

• Sistem pelayanan terdiri atas pusat pelayanan komersial dan pusat pelayanan 

sosial. 

• Pusat pelayanan komersial terbagi menjadi tiga:  

 1)  pusat pelayanan komersial skala regional berada di pusat kota atau BWK I. 

 2)  pusat pelayanan komersial skala kota sejumlah 5 pusat pelayanan yang  

     berada di BWK IV, V, VII, IX, dan X. 

 3)  pusat pelayanan komersial skala lokal atau skala BWK pada BWK VI dan  

     VIII 

• Wilayah perencanaan, bagian dari wilayah Kec.Semarang Tengah, bagian dari 

BWK I yang juga Pusat Kota Semarang. 

• Antar pusat pelayanan komersial skala Kota terhubungkan oleh koridor Arteri 

Primer. Arteri sekunder merupakan penghubung pusat kota dengan pusat 

pelayanan komersial berskala kota.  

 

 

 

 

Gambar IV-2 : Titik  pusat pelayanan kota Semarang 

Sumber  : https//semarangkota.go.id 
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Wilayah perencanaan (sebagian sub-Blok 1.) merupakan bagian dari pusat 

pelayanan Blok I yang ditetapkan sebagai pusat perdagangan - jasa skala regional. 

Aksesibilitas yang diberikan pada pusat pelayanan blok I sebagai pusat perdagangan-

jasa dengan skala regional relatif belum mencukupi disebabkan oleh keterbatasan 

akses yaitu hanya dapat diakses melalui kelas jalan lokal sekunder. Hal ini tidak 

sesuai dengan perencanaan RTRW Kota Semarang.  

 

 

 

 

 

• Kegiatan perkantoran di penggal jalan Pemuda, Gedung Papak dan sekitamya, 

dipertahankan dan perlu dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan pendukung yang 

dibutuhkan. 

• Kegiatan perdagangan grosir dialokasikan di kawasan jalan Pekojan dengan 

pengaturan akses untuk kendaraan berat, dan pergudangan. 

• Kegiatan pergudangan dibatasi. 

 

Bagian wilayah perencanaan 
dengan dominasi kegiatan 
perdagangan – jasa ritel. 

Bagian wilayah perencanaan 
dengan dominasi kegiatan 
perdagangan – jasa grosir 

Bagian wilayah perencanaan 
yang merupakan pusat 
perdagangan – jasa grosir 
dan ritel. 

Area kegiatan 
perkantoran 
pemerintah. 

Bagian wilayah perencanaan 
dengan dominasi kegiatan 
perdagangan – jasa ritel. 

Penghubung utama wilayah 
perencanaan dengan pusat 
pelayanan Kota lainnya 

Penghubung area 
grosir dengan pusat 
pelayanan Kota 

lainnya 

Penghubung wilayah 
perencanaan dengan 

wilayah BWK I lainnya 

Gambar IV-3 : Bagian wilayah perencanaan kota Semarang 

Sumber  : https//semarangkota.go.id 
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• Kegiatan perdagangan grosir, sebagaimana telah berlangsung, juga 

dimungkinkan pada komplek Pasar Johar. 

• Pada kompleks Pasar Johar dilakukan relokasi pedagang Pasar Yaik ke gedung 

Kanjengan dan gedung Matahari. 

• Eks Pasar Yaik difungsikan kembali sebagai ruang terbuka publik. 

• Kegiatan perdagangan/komersial skala ritel dialokasikan di bagian Timur 

wilayah perencanaan.  

•  

4.1.2. Kondisi Eksisting Kawasan Pasar Johar 

Kondisi Eksisting yang terdapat pada kawasan Johar Semarang adalah 

bangunan – bangunan sisa kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 lalu dan 

bangunan gedung parkir yang pada tahun 2017 dirubuhkan. 

 

a. Foto udara kawasan Pasar Johar Semarang (2017) 

 

 

 

Gambar diatas merupakan gambar Kawasan Pasar Johar hasil dari foto drone 

yang diambil pada tahun 2017 oleh tim dari Pak Kriswandono. 

 

 

 

 

 

Gambar IV- 4 : Tampak Atas lokasi Kawasan Pasar Johar tahun 2017 

Sumber  : Tim BPCB Jateng – Pak Kriswandono 
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b. Kawasan Pasar Johar Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bagian Pasar Johar Utara yang dahulu difungsikan sebagai tempat 

berjualan kain, sepatu, dan baju 

 

c. Kawasan Pasar Johar Tengah 

 

 

 

Sebelum terbakar oleh api, Pasar Johar Tengah ini difungsikan untuk lantai 

satu di fungsikan untuk menjual makanan kering dan untuk lantai dua 

difungsikan sebagai penjualan daging – daging. 

 

 

Gambar IV- 5 : Perspektif Kawasan Pasar Johar Utara 

Sumber  : Tim BPCB Jateng – Pak Kriswandono 

Gambar IV- 6 : Perspektif Kawasan Pasar Johar Tengah 

Sumber  : Tim BPCB Jateng – Pak Kriswandono 
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d. Kawasan Pasar Johar Selatan 

 

 

 

Difungsi kan sebagai tempat untuk menjual buah-buahan dan ikan laut. 

 

e. Gedung Parkir 

 

 

 

Gedung parkir yang nantinya akan menjadi gedung Johar Baru yang akan 

dibangun 4 lantai. 

 

f. Kondisi Pasar Johar Tepat Setelah Terbakar Bulan Mei 2015 

1) Kondisi Pasar Johar bagian luar 

Dari hasil pengamatan langsung ke lapangan, kondisi pasar johar pada 

bagian luar masih terlihat cukup aman untuk lalui dan bangunan masih 

berdiri tegak. 

 

 

 

 

 

Gambar IV- 7 : Perspektif Kawasan Pasar Johar Selatan 

Sumber  : Tim BPCB Jateng – Pak Kriswandono 

Gambar IV- 8 : Perspektif Gedung Parkir 

Sumber  : Tim BPCB Jateng – Pak Kriswandono 
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Pada bagian kolom-kolom bangunan tampak beberapa kolom yang rusak 

akibat terbakar oleh api, sehingga dibutuhkan penelitian khusus untuk 

menentukan apakah bangunan tersebut masi layak digunakan. 

 

 

 

2) Kondisi Pasar Johar bagian dalam 

Untuk kondisi bagian dalam Pasar Johar, bagian atap hanya tersisa 

pondasi-pondasi atap saja sedangkan di bagian Johar tengah dan utara, 

bagian tengah yang terbuat dari bahan metal melengkung kebawah dan 

terjadi lendutan. 

 

Gambar IV- 9 Tampak luar Johar Tahun  2015 

Sumber  : Dokumen pribadi 

Gambar IV- 10 Tampak luar Johar Tahun  2015 

Sumber  : Dokumen pribadi 
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 Gambar IV- 12 : Foto Johar bagian dalam pasca setelah kebakaran 2015 

Sumber  : Dokumen pribadi 

Gambar IV- 11 : Foto Johar bagian dalam pasca setelah kebakaran 2015 

Sumber  : Dokumen pribadi 
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Data diatas merupakan kondisi pada Pasar Johar pasca kebakaran pada 

bulan Mei tahun 2015. Dari data diatas masih perlu penanganan sehingga 

Pasar Johar dapat difungsikan kembali. penanganan Pasar Johar yang nanti 

nya akan dikembalikan seperti dahulu kala dengan kapasitas pedagang 3000 

orang akan di fungsikan sebagaimana seharusnya, dan untuk pedagang lain 

yang tidak mendapatkan tempat pada Pasar Johar oleh Thomas Karsten, akan 

dialihkan ke bangunan baru yang terletak di gedung parkir yang pada Tahun 

2018 sudah dirobohkan. Berikut merupakan data luas lahan, jenis lapak, dan 

jumlah lapak pada Pasar Johar utara, tengah dan selatan. 

 

 

 

 

 

No Nama Pasar Total 
Jumlah Per Dasaran 

Kios Los DT Non DT Pancaan 

UPTD PASAR WILAYAH I – JOHAR 
   

  

01 Johar Utara 1,133 302 303 448 0 80 

02 Johar Tengah 1,182 176 592 367 0 47 

03 Johar Selatan 912 184 590 138 0 0 

04 SCJ 34 0 34 0 0 0 

05 Yaik Permai 1,394 168 412 760 0 54 

Gambar IV- 12 : Para pedagang berjualan di gedung parkir 

Sumber  : Dokumen pribadi 

Tabel IV- 1  : Data luas lahan pada Pasar Johar 

Sumber  : Pemkot Semarang 
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06 Yaik Baru 952 80 424 448 0 0 

07 Pungkuran 370 28 294 35 0 13 

08 Kanjengan 1,055 191 0 0 0 864 

09 
Non DT/PKL Kawasan 

Pasar Johar 763 0 0 0 763 0 

Jumlah 7,795 1,129 2,649 2,196 763 1,058 

 

 

 

Berdasarkan data diatas maka jumlah pedagang yang tidak dapat di tampung 

pada Pasar Johar Karsten adalah sebanyak 4795 pedagang, sehingga para 

pedagang tersebut akan dialihkan pada Pasar Johar baru yang akan dialihkan 

pada Pasar Johar baru yang akan dibangun nantinya. 

 

4.2. PEMBAHASAN PENELITIAN 

Pada pembahasan penelitian tentang karya ilmiah ini, dibagi menjadi 2 bagian 

yaitu : 

4.2.1. Sistem Bangunan pada Pasar Johar 

Beberapa bahasan yang dapat dikaji lebih dalam pada Pasar Johar adalah sebagai 

berikut: 

4.2.1.1 Sistem Struktur 

Sistem struktur yang dibahas pada pembahasan karya ilmiah ini adalah 

pada bagian kolom yang didesain oleh Thomas Karsten yang diperuntukan 

sebagai tempat berjualan para pedagang.  

Sistem struktur (Kolom), yang menggambarkan kekhasan Pasar Johar 

salah satu yang mencolok yaitu kolom-kolom yang berbentuk segienam dan 

pada bagian atas terdapat cendawan yang menggambarkan kekokohan Pasar 

Johar, selain ituu pada bagian Johar utara dan tengah terdapat kolom menerus 

dari lantai dasar menuju atap sehingga dapat menjadi kekhasan Pasar Johar. 

 

Tabel IV- 2  : Data jumlah pedagang pada UPTD Johar tahun 2015 

Sumber  : Pemkot Semarang 

Gambar IV- 13 : Kolom-kolom pada Pasar Johar Tengah 

Sumber  : Dokumen pribadi 
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Gambar IV- 14 : Kolom-kolom pada Pasar Johar  

Sumber  : Dokumen pribadi 

Gambar IV- 15 : Denah kolom lantai dasar Johar Utara 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 
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Bangunan Pasar Johar memakai modul 6 meter pada jarak kolom-

kolomnya. Pasar Johar mempunyai empat unit bangunan dan berbentuk 

segiempat. Setiap unit terdiri dari enam trafe melintang dan empat trafe 

membujur, dengan demikian luasnya 36 x 4 x 6 = 864 m2. 

Pada gambar IV-16 bagian yang di arsir merah menunjukkan letak kolom 

yang menerus sampai ke bagian dak beton yang menjadi atap bangunan. Detail 

pada bagian kolom yang menerus menuju atap ditunjukkan pada gambar di 

bawah ini : 

Gambar IV- 16 : Denah kolom lantai dasar Johar Tengah 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 
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Bagian kolom pada bangunan Johar utara yang menerus menuju atap  

bangunan terdiri dari telapak kolom yang mempunyai diameter 2,5 meter dan 

tinggi 0,43 meter, kaki kolom dengan bentuk segi enam dengan panjang tiap sisi 

nya 17,5 cm dengan panjang 42,2 cm dan tinggi 1,75 meter, bagian badan kolom 

yang memiliki panjang sama dengan kaki kolom yaitu 17,5 cm dengan panjang 

42,2 cm dan tinggi 4,71 meter, dan bagian paling atas yaitu kepala kolom yang 

sering disebut sebagai cendawan dengan bentuk segi 6 yang melebar dari bagian 

badan kolom dengan panjang 2,07 meter dan tinggi 0,8 meter dengan detail 

seperti pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar IV- 17 : Kolom menerus lantai dasar pada pasar Johar 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 
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Pada gambar IV-16 bagian yang diarsir warna biru menunjukkan letak 

kolom menerus menuju mezanin lantai 2. Detail kolom menuju mezanin dapat 

dilihat pada gambar IV-19 di bawah ini : 

 

 

 

Gambar IV- 18 : Detail kepala kolom menerus pada  pasar Johar 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 

Gambar IV- 19 : Kolom pada mezanin pada pasar Johar 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 
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Bagian kolom yang terdapat mezanin lantai dua pada bangunan pasar 

Johar utara untuk bagian lantai dasar menuju lantai mezanin, terdiri dari telapak 

kolom yang mempunyai diameter 2,5 meter dan tinggi 0,43 meter, kaki kolom 

dengan bentuk segi enam dengan panjang tiap sisi nya 17,5 cm dengan panjang 

42,2 cm dan tinggi 0,75 meter, bagian badan kolom yang memiliki panjang 

sama dengan kaki kolom yaitu 17,5 cm dengan panjang 42,2 cm dan tinggi 1,80 

meter, dan bagian paling atas yaitu kepala kolom yang sering disebut sebagai 

cendawan dengan bentuk segi 6 yang melebar dari bagian badan kolom dengan 

panjang 2,05 meter dan tinggi 0,8 meter. Untuk kolom bagian mezanin menuju 

lantai atap, terdiri dari badan kolom dengan bentuk segi enam dengan panjang 

tiap sisinya 17,5 cm dengan panjang 42,2 cm dan tinggi 3,28 meter. 

 

 

 

Gambar IV- 20 : Detail Kolom pada mezanin pada pasar Johar 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 
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4.2.1.2 Sistem Selubung 

Sistem Selubung yang menjadi ciri khas dari pasar Johar adalah bagian 

atap. Atap pada pasar Johar didesain dengan memperhatikan lingkungan sekitar, 

dengan memanfaatkan pencahayaan dan penghawaan alami.  

Pada bagian atap Pasar Johar yang akan dibahas adalah pada Pasar Johar 

Utara dan Pasar Johar Tengah, dikarenakan Pasar Johar bagian Selatan 

merupakan bangunan tambahan yang bukan merupakan karya Thomas Karsten. 

Untuk pasar Johar Utara dan tengah mempunyai atap yang terbuat dari dak 

beton dan berbentuk datar, dengan adanya lubang-lubang udara yang dapat 

mengalirkan angin menuju bangunan dan memberikan pencahayaan alami pada 

dalam bangunan. 

Lubang-lubang angin yang menjadikan elemen atap pada Pasar Johar 

menjadi sesuatu yang khas dan fungsional. Dengan adanya penataan yang 

teratur sehingga lubang angin tersebut dapat berfungsi secara maksimal untuk 

mengalirkan udara ke dalam bangunan secara menyeluruh dan menjadikan 

pengguna bangunan nyaman. 

Lubang angin yang terdapat pada Pasar Johar memiliki detail seperti pada 

gambar dibawah ini : 

 
Gambar IV- 21 : Denah atap pada Pasar Johar Utara 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 
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Rumah angin pada Pasar Johar Utara dan tengah memiliki kesamaan 

ukuran yaitu dengan bentuk segi delapan dengan penutup atap yang memiliki 

panjang tiap sisinya 1,6 meter dan luasan sebesar 12,36 m² dan tinggi dari 

penutup atap rumah angin sebesar 60 cm. Dengan panjang tulang penyangga 

beton yang menyangga atap rumah angin sebesar 0,99 meter dengan luasan 

sebesar 4,73 m² dengan tinggi tiang penyangga 18 cm. Selain rumah angin, atap 

Gambar IV- 22 : Detail Rumah Angin pada Atap Pasar Johar Utara 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 
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pada Pasar Johar memiliki atap berbentuk lengkung dengan bahan metal, dengan 

detail sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Atap metal pada pasar Johar Utara dan Tengah memiliki kesamaan 

bentang dan ketinggian dengan bentang sebesar 5,8 meter dan ketinggian 

lengkung atap sebesar 1,1 meter. Dapat dilihat pada gambar IV-20, sudah 

terdapat tolong talang pada penutup atap untuk menampung air hujan. 

 

 

Gambar IV- 23 : Detail Atap Metal pada Pasar Johar Tengah 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 

Gambar IV- 24 : Detail Pertemuan Atap Metal pada Pasar Johar Tengah 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 
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Pada bagian tengah atap Pasar Johar Tengah, terdapat pertemuan simpul 

pada atap dan ditutup menggunakan penutup atap metal gelombang sehingga 

menjadi satu kesatuan. Dengan panjang pertemuan penutup atap metal sebesar 

83,76 cm tiap sisi nya.  

Bagian atap dari pasar Johar memiliki bagian lain yang menjadikan 

kekhasan pada pasar Johar sendiri yaitu bendera otentik dari Pasar Johar, dengan 

detail sebagai berikut: 

 

          

 

Gambar IV- 25 : Detail Atap Metal pada Pertemuan Atap Pasar Johar Tengah 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 

Gambar IV- 26 : Detail Ornamen Bendera pada Atap Pasar Johar Utara 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 
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4.2.1.3 Sistem Mekanikal 

Untuk sistem mekanikal yang akan dibahas pada karya ilmiah ini adalah 

sistem air hujan yang didesain sedemikian rupa oleh Thomas Karsten sehingga 

tidak mengganggu kegiatan yang ada pada Pasar Johar sendiri. 

 

 

 

 

 

Gambar IV- 27 : Tampak Atas dan Potongan dari Saluran Air Hujan Pasar Johar 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 
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Lubang drainase yang berbentuk lingkaran, dengan peninggian dan 

cekungan pada bibir lubang. Diameter 21 cm dan terdapat 48 lubang pada atap. 

Sistem drainase air dari atap masuk ke roofdrain melalui torong yang berada 

didalam kolom dan menuju ke bak kontrol untuk disalurkan ke drainase kota.  

Gambar dibawah merupakan gambar denah saluran yang mengalir pada 

Pasar Johar Utara dan Pasar Johar Tengah. 

 

 

 

 

Gambar IV- 28 : Saluran Air Hujan pada Atap Pasar Johar  

Sumber  : Dokumen pribadi 

Gambar IV- 29 : Saluran air pada Johar Utara 

Sumber  : dokumen pribadi 
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Keterangan gambar : 

1 : Pompa ke 1 

2 : GWT (Ground Water Tank) 

3 : Pompa ke 2 (utama) 

4 : Pompa ke 3 

5 : STP JU ( Septiktank Johar Utara) 

6 : Akses masuk 

7 : Saluran menuju kali semarang 

 

 

 

 

 

 

Dengan keterangan gambar : 

1 : Bak Sampah 

2 : Septiktank Johar Tengah 

3 : Pompa ke 4 

Gambar IV- 30 : Saluran Air pada Johar Tengah 

Sumber  : Dokumen pribadi 
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4 : GWT & ruang pompa 

5 : Pompa ke 5 

6 : Akses masuk 

 

4.2.2. Tatanan Arsitektur pada Pasar Johar 

4.2.2.1. Analisis Arsitektur 

Sistem arsitektur pada Pasar Johar memiliki peranan penting sehingga 

bangunan Pasar Johar dapat menjadi salah satu bangunan bersejarah yang 

berperan penting pada Kota Semarang. Pemahaman mengenai bagaimana 

pemikiran Thomas Karsten dalam mendesain Pasar Johar perlu dipahami lebih 

lanjut, sehingga berbekal teori dari buku Precedent in Architecture penulis akan 

membahas mengenai tatanan arsitektur pada Pasar Johar.Pembahasan tatanan 

arsitektur ini meliputi: 

1) Pencahayaan Alami 

Pasar Johar sendiri dapat dikenal oleh masyarakat setempat 

dikarenakan kemegahan bangunan nya, salah satunya adalah pencahayaan 

alami dengan memanfaatkan atap bangunan, Thomas Karsten mendesain 

atap sedemikian rupa sehingga skylight dapat masuk menuju bangunan. 

Dengan detail sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV- 31 : Detail skylight roof  pada pasar Johar 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 
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Pada gambar IV-35 terlihat detail gambaran skylight roof yang di desain oleh 

Thomas Karsten yang dapat memasukkan terang langit ke dalam bangunan 

sehingga tidak diperlukannya pencahayaan buatan pada pagi dan siang hari. 

 

 

 

 

 

 

Selain melalui skylight roof bangunan ini di desain dengan dinding yang tidak 

menerus menuju atap sehingga terang langit dapat masuk kedalam bangunan 

sehingga bangunan tersebut tidak memerlukan pencahayaan buatan tambahan 

pada waktu siang hari. 

 

 

 

 

Gambar IV- 32 : Pencahayaan alami pada Pasar Johar  

Sumber  : www.jatengtoday.com 

Skylight Roof 

Gambar IV- 33 : Pencahayaan alami pada Pasar Johar bagian Tengah  

Sumber  : dokumen pribadi – Mei 2015 
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2) Pembentukan Massa 

Pembentukan massa pada pasar Johar dilakukan oleh Thomas Karsten 

dengan upaya pencarian intensif yaitu dengan : 

a. Pendekatan perilaku pedagang pasar: cara menjajakan, menyimpan 

barang, dan kewilayahan (territoriality)  

b. sistem kegiatan: bagaimana interaksi pedagang dengan pembeli, dan 

dengan sesama pedagang 

c. sirkulasi: orang dan barang 

d. antropometri menjadi faktor penting dalam pengaturan ruang dalam 

pasar 

Pertimbangan lain yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan 

kegiatan dan batas-batas kemampuan manusia adalah pencahayaan, 

penghawaan, dan penaungan terhadap hujan. Cahaya harus dapat mencapai 

bidang kerja di dalam ruang yang luas secara tidak langsung, dan udara 

dapat mengalir dengan leluasa. Di sisi lain, air hujan harus dikendalikan agar 

tidak masuk ke dalam. 

Dari sejumlah pertimbangan yang diperhitungkan secara teliti, hasil 

yang diperoleh adalah ruang dalam pasar yang lapang, terang, nyaman, 

bersih, kokoh, dan nampak modern pada masa nya. 

 

 

 

Gambar IV- 34 : Studi yang dilakukan oleh Thomas Karsten pada Pasar Johar  

Sumber  : Foto koleksi Jongkie Tio 
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Pembentukkan massa bangunan tidak terlepas pada desain dari pulau lapak yang 

ada pada pasar johar menyebabkan interior pasar johar tertata dengan rapi. 

Sistem lapak yang didesain oleh Thomas Karstenyang diperuntukkan sebagai 

lahan berjualan para pedagang sehingga mempunyai alur dan sirkulasi yang 

sistematis seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

Dengan detail seperti yang ada dibawah: 

 

Gambar IV- 35 : Denah Luasan pulau lapak pada Pasar Johar Utara 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 
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Pulau-pulau lapak yang terdapat pada Pasar Johar Utara dengan ukuran 

panjang 9,15 meter dan lebar 4,39 meter dengan luasan tapak sebesar 40 meter² 

dengan tinggi 40 cm, dan lapak yang berseberangan dengan panjang 7,78 meter 

dan lebar dan lebar 4,39 meter dengan luasan tapak 34 m.  

Diatas pulau lapak terdapat peninggian dinding yang berfungsi sebagai 

kios-kios yang tertata rapi seperti gambar dibawah ini 

 

 

 

 

Gambar IV- 36 : Detail Pulau lapak pada Pasar Johar Utara 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 

Gambar IV- 37 : Tampak depan Kios Pedagang 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 

Pulau lapak 

Kios pedagang 
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 Gambar IV- 40 : Denah pulau lapak pada Pasar Johar Tengah 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 

Gambar IV- 38 : Potongan Kios Pedagang 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 

Gambar IV- 39 : Tampak atas Kios Pedagang 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 
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Pada Pulau lapak di Pasar Johar Tengah, memiliki ukuran panjang 15,96 meter 

dan lebar 3,52 meter, dengan perbedaan ketinggian 38 cm dari lantai dasar 

sehingga memiliki luasan sebesar 55 m².  

 

 

 

 

 

Gambar IV- 41 : Detail pulau lapak pada Pasar Johar Tengah 

Sumber  : Tim BPCB Jateng 
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3) Denah ke Potongan atau Tampak 

 

 

 

 

 

 

 

Pola segi empat yang terbentuk 

pada Johar bagian utara 

Gambar IV- 42 : Denah Pasar Johar bagian Utara  

Sumber  : Analisis pribadi 
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Pola segi empat yang terbentuk 

pada Johar bagian tengah 

Gambar IV- 43 : Denah pasar Johar bagian Tengah  

Sumber  : Analisis pribadi 
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Gambar IV- 44 : Tampak keseluruhan Pasar Johar  

Sumber  : Analisis pribadi 

Pembentukan tampak yang mengikuti 

pola denah yang berbentuk segi empat 
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Thomas Karsten mendesain Pasar Johar sedemikian rupa sehingga 

berfungsi maksimal bagi para pengguna bangunan tersebut. Pasar Johar sendiri 

di desain menjadi 2 lantai dengan tujuan dapat difungsikan untuk menjual 

daging dengan pertimbangan lalat tidak akan terbang sampai ke lantai 2 

sehingga pembeli mendapatkan daging yang masih segar tanpa terkena lalat. 

 

 

 

 

Pasar Johar di desain oleh Thomas Karsten dengan memikirkan 

pertimbangan-pertimbangan diantaranya kegiatan dan batas-batas kemampuan 

manusia yaitu pencahayaan, penghawaan, dan penaungan terhadap hujan.  

 

 

 

Lantai 2 sebagai area 

penjualan daging Lantai 1 sebagai area 

penjualan makanan kering 

Gambar IV- 45 : Tampak Pasar Johar bagian tengah  

Sumber  : Pengamatan pribadi – Desember 2017 

Bagian terbuka sehingga 

udara dan terang langit dapat 

masuk kedalam bangunan 

Dengan memberikan lubang-

lubang skylight roof sehingga 

terang langit dapat masuk ke 

bagian dalam bangunan 

Gambar IV- 46 : Analisis denah pada Pasar Johar bagian Utara  

Sumber  : Pengamatan pribadi – Desember 2017 
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Dengan memikirkan pertimbangan di atas maka, Karsten mendesain 

bangunan yang terbuka dan dapat memberikan terang langit pada dalam 

bangunan, namun dapat melindungi pengguna dari hujan dan panas 

matahari. 

4) Sirkulasi yang dipakai-ruang 

 

 

   

 

 

 

Thomas Karsten mendesain Pasar Johar dengan memikirkan penghuni 

nya sehingga sirkulasi yang ada pada Pasar Johar pun dipikirkan agar 

penghuni bangunan mudah bergerak di dalam bangunan sehingga 

terciptanya alur sirkulasi yang teratur pada Pasar Johar. 

 

 

8.00 m 

3.00 m 

Gambar IV- 47 : Potongan Pulau Lapak Johar Utara 

Sumber  : Pengamatan pribadi – Desember 2017 

Jalur sirkulasi 

utama 
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Dengan sirkulasi pada jalur sirkulasi utama pada Pasar Johar Utara 

sebesar 3 meter dan sirkulasi antar pulau lapak satu dengan pulau lapak lain 

seperti yang terlihat pada gambar diatas yaitu sebesar 1,62 meter yang dapat 

dilalui oleh manusia pada umumnya. Dengan adanya sirkulasi pada jalur 

utama sebesar 3 meter dimana dimensi dari manusia normal kurang dari 1 

meter, sehingga bangunan Pasar Johar Utara ini dapat dilalui dengan nyaman 

oleh pengunjung. 

Sedangkan pada Pasar Johar Tengah memiliki sirkulasi seperti pada 

gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

Gambar IV-36 

Gambar IV- 48 : Denah Pulau Lapak dan Ukurannya pada Johar Utara 

Sumber  : Pengamatan pribadi – Desember 2017 
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Sirkulasi pada jalur sirkulasi utama pada Pasar Johar Tengah mempunyai 

dua ukuran yaitu sebesar 7,5 meter dan 2,8 meter. Sirkulasi pada Pasar Johar 

memiliki kemiripan bentuk dan ukuran, sehingga sama dengan Pasar Johar 

Utara, Pasar Johar Tengah pun memiliki sirkulasi yang nyaman untuk 

digunakan oleh pengguna bangunan. Akan tetapi seiring berjalan nya waktu, 

dikarenakan adanya penambahan pedagang sehingga menyebabkan 

penambahan-penambahan pulau lapak yang tidak direncanakan oleh Thomas 

Karsten yang menyebabkan sirkulasi pada Pasar Johar menjadi tidak teratur. 

Gambar IV- 49 : Denah Pulau Lapak dan Ukurannya pada Johar Tengah  

Sumber  : Pengamatan pribadi – Juni 2015 
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5) Unit Keseluruhan 

 

 

 

Pasar Johar karya Thomas Karsten yang memiliki 2 bangunan terpisah 

yang dihubungkan menggunakan jembatan yang ada diantara dua bangunan 

yang ada. Pasar Johar Selatan yang bukan merupakan karya dari Thomas 

Karsten terlihat pada gambar diatas, memiliki bentuk atap yang berbeda 

dengan penghubung seperti yang digunakan pada Pasar Johar Utara dengan 

Tengah yaitu sebuah jembatan. Kemiripan bentuk atap yang terdapat pada 

Pasar Johar menjadikan bangunan tersebut menjadi satu kesatuan dan 

adanya bangunan tambahan seperti Pasar Johar Selatan serta gedung parkir 

yang menunjang Pasar Johar menjadikan Pasar Johar menjadi pasar yang 

berpengaruh di kota Semarang. 

 

6) Penambahan dan Pengurangan 

           
 

 

 

 

Penambahan bentuk atap pada Pasar Johar Tengah 

Gambar IV- 50 : Tampak Atas Pasar Johar Keseluruhan tahun 2015 

Sumber  : BPCB Jateng 

Gambar IV- 51 : Penambahan dan Pengurangan pada Pasar Johar 

Sumber  : BPCB Jateng 
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Dapat dilihat dari bagian tampak atas pada Pasar Johar Utara dan Pasar 

Johar Tengah, pada Pasar Johar Tengah terdapat penambahan bentukan atap 

dari atap metal yang hanya melintang pada garis horizontal pada Pasar Johar 

Utara dan pada Pasar Johar Tengah adanya penambahan atap metal pada 

bagian tengah yang melintang vertikal seperti yang ada pada gambar diatas. 

Sehingga dengan adanya penambahan denah tersebut, menyebabkan adanya 

penambahan pula pada alur sirkulasi yang ada di dalam bangunan.  

 

4.2.2.2. Ruang, Tatanan, dan Bentuk 

Untuk pembahasan mengenai Arsitektur pada Pasar Johar dapat ditinjau dari 

poin-poin elemen pembentukan Massa Bangunan pada buku Ruang, Tatanan, 

dan Bentuk yaitu : 

 

1) Sumbu 

Sumbu yang dihasilkan pada bangunan Pasar Johar ini adalah sebagai 

berikut:  

 

 

 

2) Simetri 

Dari hasil analisis penulis berdasarkan pada teori dari buku Francis D.K. 

Ching, simetri yang terbentuk dari bangunan pasar Johar ini menggunakan 

simetri Bilateral yaitu penyusunan berimbang elemen-elemen yang serupa 

atau setara pada sisi-sisi berlawanan sebuah tengah. Dengan simetri bilateral 

Gambar IV- 52 : Sumbu pada Pasar Johar 

Sumber  : analisis pribadi 
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yang mengatur bentuk dan ruang gerak pada pasar Johar menghasilkan 

bangunan yang dapat mengatur ruang dan tatanan sesuai kebutuhan. 

3) Hirarki 

Pasar Johar memiliki pulau – pulau lapak yang mengatur sirkulasi yang 

ada dalam Pasar Johar tersebut. Pulau- pulau lapak menjadikan Pasar Johar 

menjadi lebih teratur dan memiliki alur yang tertata rapi. 

 

 

 

Pasar Johar Utara memiliki denah pulau lapak yang sedemikian 

sehingga dengan adanya pengaturan pulau lapak yang ada menjadikan alur 

sirkulasi bangunan tertata dengan jelas. Penempatan dari pulau lapak ini 

sendiri bertujuan untuk memberikan tempat atau lapak berjualan bagi para 

pedagang yang ada. Dengan demikian pulau lapak pada pasar Johar Utara 

merupakan salah satu unsur penting yang menjadikan Pasar Johar menjadi 

Sebuah pasar yang megah dan dikenal dalam lingkup internasional.  

 

Pulau Lapak 

Gambar IV- 53 : Hirarki pada Pasar Johar Utara 

Sumber  : BPCB Jateng 
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Pada Pasar Johar Tengah pun sama dengan Pasar Johar Utara, pulau-pulau 

lapak yang ada menjadikan alur dari Pasar Johar tertata dengan rapi, dan 

kejelasan sirkulasi yang ada dalam bangunan.  

 

4) Datum 

Datum yang terbentuk pada Pasar Johar adalah Datum Garis yaitu garis yang 

dapat memotong melintasi atau membentuk sebuah tepi bersama untuk 

polanya. Pada denah Pasar Johar Utara terlihat garis yang membentang lurus 

dari utara ke selatan. Dengan adanya garis tersebut maka terbentuklah pola 

bangunan pada Pasar Johar Utara yang dapat ditunjukkan pada gambar 

dibawah ini. 

 

 

Pulau Lapak 

Gambar IV- 54 : Hirarki pada Pasar Johar Tengah 

Sumber  : BPCB Jateng 
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Gambar IV- 55 : Datum pada Pasar Johar  

Sumber  : BPCB Jateng 
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Selain garis yang membagi bentuk pada bangunan Pasar Johar, bangunan Pasar 

Johar sendiri membentuk tatanan alur pada bangunan-bangunan sekitar nya. 

 

4.3. HASIL PENELITIAN 

4.3.1. Sistem Bangunan Pasar Johar 

4.3.1.1. Sistem Struktur 

Kolom merupakan salah satu struktur penting agar suatu bangunan dapat berdiri 

dengan kokoh. Kolom yang dirancang oleh Thomas Karsten memiliki gambaran 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Pada Pasar Johar Utara kolom terbagi menjadi dua jenis yaitu kolom menerus 

yang ditunjukkan pada gambar IV-30 sebelah kanan dan kolom yang tidak 

menerus yang ditunjukkan pada gambar IV-30 sebelah kiri. Demikian juga 

kolom yang berada pada Pasar Johar Tengah memiliki kesamaan desain yaitu 

bentuk segienam dan diatasnya terdapat cendawan yang melebar menjadi segi 

delapan dengan detail yang sudah dijelaskan pada sub bab diatas. 

 

 

 

 

Gambar IV- 56 : Kolom pada Pasar Johar Utara 

Sumber  : BPCB Jateng 
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4.3.1.2. Sistem Selubung (Atap) 

Pasar Johar Utara dan Pasar Johar tengah memiliki desain atap dan bentuk atap 

yang mirip yaitu atap dak datar dan terdapat lubang angin pada atap dak serta 

atap lengkung yang terbuat dari galvalum. Lubang angin ini berfungsi agar 

angin dapat masuk ke dalam bangunan selain itu memberikan pencahayaan pada 

bangunan Pasar Johar.  

Gambar IV- 57 : Kolom pada Pasar Johar Tengah 

Sumber  : Pengamatan pribadi November 2017 
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4.3.1.3. Sistem Mekanikal (Saluran air hujan) 

Saluran air hujan pada Pasar Johar memiliki keistimewaan karena didesain 

dengan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi estetika dalam ruangan 

dengan cara memasukkan pipa-pipa saluran air hujan kedalam kolom, sehingga 

pada dalam bangunan Pasar Johar tidak terlihat pipa-pipa yang mengalirkan air 

hujan menuju ke bak kontrol yang nantinya akan dialirkan menuju saluran 

pembuangan.  

Atap dak beton  

Atap lengkung 

galvalum  

Gambar IV- 58 : Atap pada Pasar Johar 

Sumber  : Pengamatan pribadi November 2017 
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4.3.2. Tatanan Arsitektur Pasar Johar 

4.3.2.1. Analisis Arsitektur 

1) Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami pada Pasar Johar sangat menonjol selain memiliki bangunan 

yang cukup terbuka, terdapat pula lubang-lubang angin sehingga cahaya 

matahari dapat masuk kedalam bangunan. Pencahayaan alami ini di dukung 

dengan desain dinding di sekeliling bangunan yang tidak tertutup penuh. 

 

 

 

 

Saluran air hujan yang tertanam pada bagian 

kolom yang dialirkan menuju bak kontrol 

Gambar IV- 59 : Saluran air hujan pada Pasar Johar 

Sumber  : Pengamatan pribadi November 2017 

Terang langit yang masuk ke dalam bangunan sehingga tidak 

memerlukan pencahayaan buatan pada saat siang hari 

Gambar IV- 60 : Pencahayaan alami pada Pasar Johar 

Sumber  : Pengamatan pribadi November 2017 
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2) Pembentukkan massa 

Pembentukan massa adalah gambaran perseptual suatu bangunan secara 

totalitas, persoalan-persoalan bangunan secara tiga dimensi. Dalam kasus Pasar 

Johar, persoalan timbul pada bagaimana mendesain agar sebuah bangunan dapat 

memperhatikan penghuni nya, sehingga Thomas Karsten melakukan studi pada 

bidang antropometri, pendekatan perilaku pedagang, sistem kegiatan, dan 

sirkulasinya. 

Kelebihan yang terdapat pada pasar Johar salah satu nya adalah 

perencanaan yang didesain dengan detail, Thomas Karsten tidak hanya 

mendesain bangunan saja namun memikirkan juga desain dari penempatan 

pedagang-pedagang dan lapak untuk tempat berjualan. Hal ini dapat dilihat dari 

tersedia nya desain dari pulau-pulau lapak yang terdapat pada lantai satu Pasar 

Johar Utara dan Pasar Johar Tengah.  

 

 

 

 

Gambar IV- 61 : Pulau lapak pada Pasar Johar Utara 

Sumber  : Pengamatan pribadi November 2017 
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Selain pulau lapak pada lantai satu Pasar Johar, pada Pasar Johar Tengah lantai 

2 disediakan meja-meja yang terbuat dari beton yang diperuntukkan sebagai 

lapak penjual daging di Pasar Johar. Thomas Karsten mendesain untuk 

meletakkan penjual daging di lantai 2 karena lantai 2 dari pasar Johar memiliki 

ketinggian yang cukup tinggi sehingga lalat tidak akan naik sampai dilantai 

tersebut, sehingga pembeli dapat mendapatkan daging yang masih segar. 

 

 

 

Pasar Johar Utara memiliki pengaturan kios yang tertata dengan rapi dengan 

adanya desain pulau lapak yang dipikirkan oleh Thomas Karsten dengan pola 

perulangan yang menimbulkan kesan teratur. 

Gambar IV- 62 : Pulau lapak pada Pasar Johar Tengah 

Sumber  : Pengamatan pribadi November 2017 

Gambar IV- 63 : Pengaturan Kios pada Pasar Johar Utara 

Sumber  : Dokumen pribadi 
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3) Denah ke potongan atau tampak 

Pada buku Precedent in Architecture alat untuk mengorganisasi kegiatan-

kegiatan adalah denah, lalu dari denah dilanjutkan ke tampak atau potongan 

yang akan memperkuat gagasan pembentuk bangunan. 

Pada pola denah Pasar Johar yang di desain oleh Thomas Karsten, terlihat 

pola yang di pakai merupakan pola grid dan diteruskan ke bagian tampak yang 

masih menggunakan pola grid. 

 

 

 Gambar IV- 65 : Keseimbangan antara denah dan tampak  

Sumber  : Analisa pribadi 

Gambar IV- 64 : Pengaturan Kios pada Pasar Johar Tengah 

Sumber  : Dokumen pribadi 
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4) Sirkulasi yang dipakai-ruang 

Ruang pakai merupakan fokus utama dari pengambilan keputusan arsitektur 

yang berhubungan dengan fungsi, dan sirkulasi adalah cara dimana usaha 

perancangan dilakukan. 

Berdasarkan buku Francis DK. Ching, pasar Johar menggunakan sirkulasi 

ruang tertutup dengan sekat-sekat berupa partisi membentuk suatu galeri publik 

yang berhubungan dengan ruang-ruang yang dihubungkannya melalui akses-

akses masuk di dalam sebuah bidang dinding(Ching,Francis,DK.2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Unit keseluruhan 

Berdasarkan teori dalam Precedent in Architecture yang mengatakan bahwa 

bangunan keseluruhan dapat berupa keberadaan-keberadaan resmi atau ruang 

yang bersesuaian dengan ruang-pakai, dan komponen struktural, sehingga Pasar 

Johar Selatan yang merupakan bangunan tambahan merupakan satu kesatuan 

Pasar Johar, dikarenakan kesamaan komponen struktural dan ruang pakai.  

 

Gambar IV- 66 : Sirkulasi tertutup pada Pasar Johar  

Sumber  : Analisa pribadi 
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6) Penambahan dan pengurangan 

Pada bangunan Pasar Johar, terdapat penambahan pada Pasar Johar Tengah 

seperti yang sudah di bahas pada halaman 91, penambahan yang terdapat pada 

Pasar Johar Tengah bertujuan agar dapat memberikan orientasi pada bangunan. 

Pasar Johar Utara berorientasi kearah utara dan pasar Johar Tengah berorientasi 

kearah barat. 

 

 

 

 

 

4.3.2.2. Ruang, Tatanan, dan Bentuk 

1) Sumbu 

Sumbu merupakan alat pengatur bentuk dan ruang yang paling mendasar di 

dalam arsitektur. Sumbu pada Pasar Johar dapat dilihat pada gambar tampak 

atas di bawah ini : 

Pasar Johar Selatan Pasar Johar Tengah Pasar Johar Utara 

Gambar IV- 67 : Kesamaan sistem struktur pada Pasar Johar  

Sumber  : Dokumen pribadi November 2017 

Gambar IV- 68 : Orientasi bangunan pada Pasar Johar 

Sumber  : Analisa pribadi 



106 
 

 

 

 

Sumbu pada Pasar Johar bagian utara dan tengah dapat terlihat pada bagian 

atap dengan memberikan atap berbahan galvalum sebagai pengatur bentuk dan 

ruang pada Pasar Johar 

 

2) Simetri 

kondisi simetris membutuhkan pengaturan yang berimbang antara pola-pola 

bentuk dan ruang yang setara pada sisi-sisi berlawanan sebuah garis atau bidang 

pembagi, ataupun di sekeliling sebuah sumbu atau titik tengah (Ching, Francis 

DK, 2008). 

 

 

Gambar IV- 69 : Analisa sumbu pada Pasar Johar utara dan tengah 

Sumber  : Analisa pribadi 

Gambar IV- 70 : Analisa simetri pada Pasar Johar Utara 

Sumber  : Analisa pribadi 
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Pada Pasar Johar bagian Tengah, simetri membagi bangunan ini menjadi 4 

bagian ruangan-ruangan yang seimbang dan setara pada sisi-sisi yang 

berlawanan. 

 

 

 

 

 

3) Hirarki 

Prinsip hirarki menunjukkan bahwa kebanyakan, jika bukan semua, 

komposisi arsitektural, perbedaan-perbedaan yang nyata hadir di antara bentuk 

dan ruang mereka. Perbedaan-perbedaan ini menggambarkan tingkat 

kepentingan bentuk dan ruangnya, termasuk peranan fungsional, formal, dan 

simbolis, yang dimainkan pada organisasinya (Ching, Francis DK, 2008). 

Pada bangunan Pasar Johar hirarki yang terbentuk oleh karena kemegahan 

pasar (salah satu pasar terbesar di Asia pada masa nya), fungsional dengan 

adanya desain-desain oleh Thomas Karsten yang dapat menggunakan potensi 

alam pada bangunan ( penghawaan dan pencahayaan alami), dan simbolis 

dengan adanya kolom yang unik pada masanya ( kolom segienam dengan 

cendawan sebagai penopang kolom) serta penataan area lapak yang digunakan 

oleh pedagang untuk berjualan yang tertata rapi sehingga menjadikan sirkulasi 

pada bangunan menjadi jelas. 

Gambar IV- 71 : Analisa simetri pada Pasar Johar Tengah 

Sumber  : Analisa pribadi 
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4) Datum 

Datum mengatur suatu pola elemen acak melalui keteraturan, kemenerusan, 

dan kehadirannya yang konstan (Ching, Francis DK, 2008). Berdasarkan teori 

dari buku Francis DK Ching, datum yang terbentuk pada Pasar Johar yaitu 

datum garis yang dapat memotong melintasi atau membentuk sebuah tepi 

bersama untuk polanya. 

Datum yang terbentuk pada bagian interior bangunan pasar Johar menurut 

teori dari buku Bentuk Ruang dan Tatanan, Pasar Johar memiliki datum garis 

yang membentuk sebuah area yang menyatukan area-area di sekitarnya. 

 

 

 

Gambar IV- 72 : Analisa datum pada Pasar Johar Utara 

Sumber  : Analisa pribadi 
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Menurut teori Francis DK Ching, sebuah datum dapat mengatur elemen-

elemen disekitar nya, yang dapat di lihat pada gambar IV-68 bentukan ruang 

Pasar Johar membentuk pengaturan bangunan-bangunan di sekitarnya. 

Gambar IV- 74 : Analisa datum pada Pasar Johar  

Sumber  : Analisa pribadi 

Gambar IV- 73 : Analisa datum pada Pasar Johar Tengah 

Sumber  : Analisa pribadi 


