
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Deskripsi (Pengertian Judul) 

1.1.1 Judul  

Perencanaan Pengembangan Wisata Waduk Gunung Rowo Desa 

Mblangan Kabupaten Pati dengan Pendekatan Edukasi Aquaculture.  

1.1.2 Pengertian Judul 
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Aquaculture 

:Proses menterjemahkan atau menjabarkan 

spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fitur fisik. 

Seel & Richey (Sumarno, 2012) 

:Tempat pada permukaan tanah yang digunakan 

untuk menampung air saat terjadi kelebihan 

air/musim penghujan sehingga air itu dapat 

dimanfaatkan pada musim kemarau. 

:Sebuah waduk yang berada di Desa Mblangan 

Situluluhur Kecamatan    Gembong Kabupaten 

Pati. 

:Sebuah desa yang berada di Kecamatan Gembong   

Kabupaten Pati. 

:Sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 

:Suatu kegiatan yang bersifat bersenang-senang 

yang ditandai dengan    mengeluarkan uang atau 

melakukan kegiatan yang sifatnya konsumtif 

(Heriawan 2012). 

:Adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan 

baik secara formal maupun   non formal yang 

bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu 

pengetahuan serta mengembangkan potensi diri 

yang ada dalam diri manusia. 

: Aquaculture adalah versi air dari pertanian 

produksi spesies air di darat atau  laut berbasis 

‘peternakan’. Aquaculture melibatkan budidaya 

spesies air tawar dan air asin dalam kondisi yang 

terkendali, dan dapat dibandingkan dengan 

penangkapan komersial.   
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1.1.3 Pengertian Keseluruhan Judul 

Upaya mengembangkan kegiatan dan fasilitas waduk gunung rowo 

menjadi wisata Edukasi  Aquaculture supaya bisa meningkatkan 

penghasilan warga sekitar dengan memanfaatkan potensi alam ataupun 

masyarakat sekitar waduk yang masih memiliki keasrian dan keaslian. 

1.2 Latar Belakang 

Kabupaten Pati mempunyai beberapa destinasi wisata antara lain, Air Terjun 

Tadah Hujan, Kedung Perahu, Air Terjun Lodaran Semar, Goa Pancur, Waduk 

Gunung Rowo, Pantai Banyutowo, dll. Dari beberapa destinasi wisata di Pati di 

atas yang cukup menarik untuk kami teliti yaitu Waduk Gunung rowo. 

Waduk Gunung Rowo merupakan salah satu Waduk yang termasuk objek 

wisata di Kabupaten Pati, tepatnya di Desa Mbalangan Situluhur, Kecamatan 

Gembong Kabupaten pati. Waduk ini terletak di lembah di antara beberapa 

puncak bukit di lereng gunung muria sebelah timur, lias arealnya sekitar +320 

Ha dan memiliki volume air 55 km³. Wisata Waduk Gunung Rowo memiliki 

beberapa atraksi seperti naik perahu keliling waduk, bebek-bebekan, berkemah 

dan spot foto dengan pemandangan yang indah, fasilitas penunjang yang ada di 

waduk masih kurang seperti area parkir kendaraan hanya kendaraan bermotor 

saja, MCK kurang terawat, warung makan kurang tertata , tempat istirahat, 

gazebo dan jalur untuk bersepeda. Namun waduk gunung rowo mempunyai 

beberapa potensi seperti pemandangan alamnya yang indah, udaranya yang 

sejuk, banyaknya pepohonan yang rimbun dan masyarakat yang biasa mencari 

ikan di waduk gunung rowo. 

Dikarenakan minimnya atraksi wisata dan buruknya fasilitas penunjang 

yang ada wisata gunung rowo sedikit pengunjungnya dan kurang terkenal jadi 

hanya penduduk sekitar waduk saja yang berkunjung .Waduk Gunung Rowo 

sebenarnya memiliki banyak potensi, seperti panorama dan pemandangan alam 

yang indah dikarenan letaknya yang berada di lereng bukit sekitar gunung muria. 

Masyarakat sekitar waduk yang kurang mamahami cara memanfaatkan potensi 

yang ada dan kurangnya perhatian dari pemerintah mengakibatkan banyak 
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potensi yang belum dimanfaatkan seperti alam sekitar waduk flora maupun fauna 

dan pemanfaatan waduk untuk budidaya secara aquaculture.  

Alasan mengembangkan Waduk Gunung Rowo dengan pendekatan 

Aquaculture dikarenakan banyak penduduk sekitar dan pengunjung waduk yang 

mencari ikan di waduk. Penduduk sekitar mencari ikan seperti nila,gurame,bawal 

dan lele diwaduk untuk dijual. Oleh karena itu dengan mengajarkan penduduk 

sekitar edukasi aquaculture,membudidayakan ikan masyarakat bisa 

membudidayakan ikan sendiri dan tidak bergantung hanya pada ikan yang ada di 

waduk yang tidak menentu.Denganitu penduduk sekitar bisa meningkatkan 

penghasilan. 

Disisi lain di Kabupaten Pati belum adanya fasilitas yang mewadahi tentang 

wisata dan Edukasi Aquacultur. Dengan demikian Waduk Gunung Rowo 

diharapkan menjadi wisata alam rekreasi, sekaligus memberikan sarana edukasi 

kepada pengunjung. Selain belajar pengunjung juga bisa menikmati wisata air 

dan darat. Dengan dikembangkannya Waduk Gunung Rowo menjadi wisata 

Edukasi Aquacultur ada beberapa fasilitas dan atraksi yang perlu di tambahkan 

dan di kembangkan seperti MCK, penataan warung makan, pengembangan 

wisata perkemahan, pengembangan wisata air juga pembangunan pusat edukasi 

Aquaculture. 

1.3 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan permasalahan terkait perencanaan pengembangan wisata 

Waduk Gunung Rowo Mblangan Situluhur Kabupaten Pati  : 

Bagaimana mengembangkan atraksi edukasi Aquaculture di wisata Waduk Gunung 

Rowo Kabupaten Pati serta atraksi wisata air dan darat yang rekreatif ? 

1.4 Tujuan dan Sasaran  

1.4.1 Tujuan 

- Mengembangkan atraksi wisata air dan darat secara optimal tanpa 

mempengaruhi fungsi Waduk Rowo itu Sendiri. 

- Penataan lanskape dan fasilitas edukasi Aquaculture dan rekreasi 

secara harmonis. 
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1.4.2 Sasaran 

- Konsep wisata waduk edukasi aquaculture yang kreatif dan rekreatif 

tanpa merusak alam sekitar kawasan waduk. 

- Konsep wisata waduk yang bisa memberikan edukasi Aquacultur 

kepada masyarakat sekitar dan pengunjung. 

1.5 Batasan dan Lingkup Pembahasan 

Pembahasan difokuskan pada pengembangan Waduk Gunung Rowo sebagai 

wisata rekreasi dan edukasi aquaculture yang kreatif  juga pemberdayaan 

masyarakat dengan memanfaatkan segala potensi yang ada. 

1.6. Metode Pembahasan 

• Penggunaan studi literatur yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan 

dan perancangan kawasan wisata waduk. 

• Studi observasi lapangan guna mendapatkan data-data keaslian yang 

terbaru. 

• Wawancara penduduk setempat serta instansi terkait gunamendapatkan 

informasi yang dibutuhkan sesuai fakta. 

• Analisa data dengan metode diskriptif yaitu dengan menganalisa data yang 

terkait dengan permasalahan yang ada, kemudian didapatkan dasar untuk 

penyusunan konsep perencanaan dan perancangan wisata Waduk Gunung 

Rowo. 

1.7 Sistematika Pembahasan 

BAB I               : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup 

pembahasan, keluaran/output dan metode pembahasan. 

BAB II             : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjabarkan tentang tinjauan literatur dan studi yang 

terkait mengenai materi, metode perancangan yang digunakan 

serta elemen perancangan terkait. 
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BAB III            : TINJAUAN KAWASAN WISATA WADUK 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum lokasi perencanaan 

serta aspek-aspek terkait yang mempengaruhi pola perancangan 

tata ruang seperti aspek fisik, aspek aktivitas, aspek ekonomi, 

serta aspek pengelolaan kebijakan pembangunan. 

BAB IV            : ANALISIS PENDEKATAN SERTA KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang gagasan perencanaan, analisa dan 

konsep site, analisa dan konsep arsitektur, analisa dan konsep 

utilitas, analisa dan konsep struktur, analisa dan konsep 

pengkondisian ruang. 


