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Gramedia Expo Semarang 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Dengan pendidikan kita akan mendapatkan suatu pengetahuan. Pengetahuan adalah 
kekuatan, sehingga akan menimbulkan suatu keinginan. Dengan membaca kita akan 
mendapatkan informasi – informasi yang baru. Pengetahuan itu sendiri tidak hanya didapat 
dibangku sekolah saja, namun dengan membaca buku juga akan menambah ilmu pengetahuan. 
Buku merupakan kebutuhan bagi sebagian besar dari masyarakat. Dari anak  anak hingga orang 
dewasa membutuhkan buku sebagai media informasi  

Kota Semarang sendiri menjadi kota yang berkembang baik dari segi industri, 
perdagangan, transportasi, telekomunikasi, dan sistem informasi. 

Maraknya pameran buku yang rutin digelar di Semarang terus mendorong dalam 
peningkatan mint abaca masyarakat Semarang. Hal ini terlihat dari tingginya minat beli 
masyarakat di tengah kondisi krisis. Namun setiap diselenggarakannya pameran buku, 
mendapati tempat pameran yang berpindah – pindah 

Dari berpindah – pindahnya tempat pameran buku, akan memperlihatkan adanya 
masalah baru bagi dunia perbukuan khususnya di kota Semarang. Hal ini menunjukkan tidak 
tersedianya wadah yang dapat memfasilitasi acara – acara seperti pameran buku, sarasehan, 
bedah buku, book launching, diskusi buku, anugerah karya sastra, seminar dan acara lain serupa.  

Keberadaan toko buku juga menjadi pendukung bahkan fasilitator utama dalam proses 
pendistribusian buku pada konsumen. Sebuah soluSi untuk masalah tersebut adalah membuat 
suatu fasilitas terpadu yang khusus berkaitan dengan perbukuan sehingga memudahkan 
masyarakat agar diketahui dimana mereka bisa mendapatkan informasi tentang buku dan tidak 
ragu untuk kemana mereka akan pergi jika dilangsungkan acara mengenai buku. Suatu tempat 
yang selain bersifat edukatif juga bersifat entertainment sebagai barometer untuk memberikan 
kenyamanan dan menarik minat kaum muda “masa kini” untuk berkeinginan mengenal buku. Di 
Semarang sendiri, Toko Buku Gramedia merupakan toko buku utama dan terbesar di kota ini. 
Keberadaan Toko Buku Gramediamenjadi tujuan masyarakat untuk mencari informasi 
pengetahuan. Toko buku ini juga  dilengkapi dengan toko stationery, barang – barang elektronik, 
tas sekolah, alat – alat musik yang semua tentunya menunjang kebutuhan ilmu pengetahuan. 

Kecenderungan peningkatan pada pencarian dan pemanfaatan informasi dalam 
kehidupan masyarakat melalui penelusuran secara online menjadi salah satu penyebab 
tergesernya buku sebagai instrumen penyaluran ilmu pengetahuan dan informasi. Hal ini 
didukung juga oleh keberadaan data informasi ilmiah dalam format elektronik yang tersedia 
untuk diakses secara online dan diperbanyak secara massal, juga dimungkinkan untuk transfer 
melalui jaringan internet. 

Dari beberapa hal diatas, disimpulkan bahwa perlu adanya suatu fasilitas publik 
komersial sebagai pusat pengembangan dan pengenalan buku berdasar konsep baru, yakni 
Gramedia Expo Semarang dengan menekankan konsep one stop book center atau fasilitas buku 
terpadu. Gramedia Expo Semarang ini akan memuat fasilitas penjualan buku ( book store ), galeri 
buku, auditorium dan exhibition room untuk acara bedah buku atau launching buku serta 
beberapa fasilitas pendukungnya. Kelebihan Gramedia Expo Semarang dibandingkan dengan toko 
buku biasa adalah pada konsep kenyamanan yang ditawarkan sehingga pengunjung terkesan 
seperti berapa di dalam rumah sendiri. Gramedia Expo Semarang juga akan mendukung database 
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informasi dalam format digital sehingga masyarakat dapat lebih mengenal kemajuan dan 
kemudahan teknologi penyebaran informasi saat ini.  
 

1.2 Tujuan dan sasaran 
 Tujuan 

Memperoleh satu usulan judul Tugas Akhir yang Jelas dan layak, dengan suatu penekanan 
desain yang spesifik sesuai dengan originalitas / karakter judul dan citra yang dikehendaki 
atas judul yang diajukan. 

 Sasaran 
Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan 
Gramedia Expo Semarang berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan (design guide 
lines aspect). 

 
1.3 Manfaat 

Dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa yang akan 
mengajukan Proposal Tugas Akhir. 

1.4 Ruang Lingkup 
 Ruang Lingkup Substansial 

Ruang lingkup dititik beratkan pada perencanaan Gramedia Expo Semarang sebagai fasilitas 
publik komersial yang menggabungkan konsep edukasi dan entertainment (edutainment). 
Dengan dilengkapi fasilitas Exhibition Hall menjadi keunggulan tersendiri bagi Gramedia Expo 
Semarang sehingga juga dapat memberikan keuntungan dari segi bisnis. 

 Ruang Lingkup Spasial 
Secara administratif adalah daerah perencanaan Gramedia Expo Semarang yang terletak di 
daerah Pandanaran Semarang, yang tepatnya menempati gedung toko buku Gramedia 
Pandanaran. 
 

1.5 METODE PEMBAHASAN 
Metode yang dipakai dalam penyusunan penulisan ini antara lain : 
 Metode deskriptif 

Yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ditempuh dengan cara : studi 
pustaka / studi literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan narasumber, observasi 
lapangan serta browsing internet. 

 Metode dokumentatif 
yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan penulisan ini.  

 
1.6   SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Gramedia 
Expo Semarang, dapat dijabarkan secara berurutan dari ruang lingkup makro ke ruang lingkup 
micro, sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 
Membahas mengenai pokok permasalahan yang menjadi latar belakang perencanaan 

dan perancangan Gramedia Expo Semarang, tujuan, sasaran, manfaat, ruang lingkup 
pembahasan, metode pembahasan, dan pokok-pokok bahasan dari bab-bab selanjutnya. 
 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini berisi pembahasan mengenai tinjauan Gramedia Expo Semarang, studi 
perbandingan Gramedia Expo Semarang yang sudah ada atau fasilitas serupa dengan Gramedia 
Expo Semarang, keadaan toko buku di Semarang , serta hal-hal yang berkaitan dengan 
Gramedia Expo Semarang. 
 
BAB III. TINJAUAN KHUSUS 

Bab ini membahas mengenai kawasan Semarang, tentang kebijak-kebijakan 
pegembangan dan tata ruangnya, dan mengenai tingkat pendidikan di kota Semarang. 
 
BAB IV. PEDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN GRAMEDIA EXPO SEMARANG 

Membahas analisa pelaku dan kegiatan, kebutuhan ruang, studi besaran ruang dan 
standar besaran ruang, hubungan antar fasilitas dan ruang, pendekatan penentuan lokasi dan 
tapak, alternatif lokasi dan tapak, penekanan desain, serta batasan dan anggapan. 
 
BAB V. KONSEP DASAR DAN PROGRAM PERANCANGAN 

Membahas konsep dasar, konsep perancangan arsitektur, dan penentuan tapak untuk 
Gramedia Expo Semarang. 
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1.7 ALUR PIKIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data Lokasi & Tapak  Studi Literatur   Studi Banding 
Tinjauan Kota Semarang  Landasan Teori   Hangil Book House 
Tinjauan Lokasi Tapak  Standar Perencanaan  Sapna Book House  
RDTRK Kota Semarang   dan Perancangan   Gramedia Pandanaran 

Gramedia EXPO Surabaya 
 
    
      

Rumusan Masalah 
Bagaimana menciptakan sebuah wadah yang sesuai yang dapat menampung dan menunjang untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan buku dan hiburan dengan konsep one stop book center. 

Analisa 
Penyediaan fasilitas, sarana prasarana, dan perencanaan tapak. 

. 
 

Pendekatan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 
Pendekatan melalui aspek-aspek perencanaan dan perancangan arsitektur yaitu aspek kontekstual, fungsional, 

kinerja, teknis, arsitektural, dan penekanan desain. 
. 
 

Program Dasar Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 
Persyaratan konsep dasar perencanaan dan perancangan, penentuan program ruang dan tapak terpilih. 

Aktualita 
 Belum tersedianya suatu wadah khusus yang memfasilitasi acara – acara seperti pameran buku, sarasehan, 

bedah buku, book launching, diskusi buku, anugrah karya sastra, seminar, dan acara lain yang serupa 
 Toko buku Gramedia Semarang dirasa kurang lengkap karena tidak memiliki fasilitas yang dapat 

menampung event pameran buku dan launching buku yang seringdiadakan dikota Semarang 
 

Urgensi 
 Belum adanya sebuah bangunan Gramedia Expo Semarangyang selain memiliki fasilitas toko buku, juga  

dilengkapi dengan fasilitas galeri buku, auditorium dan exhibition room untuk acara bedah buku atau 
launching buku serta beberapa fasilitas pendukung lainnya di Semarang. 

 
Originalitas 

 Perencanaan dan perancangan Gramedia Expo Semarangkonsep one stop book centre (fasilitas terpadu). 


