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PENGEMBANGAN WADUK GUNUNG ROWO DI MBLANGAN 

SITULUHUR KABUPATEN PATI DENGAN PENDEKATAN EDUKASI 

AQUACULTURE 

ABSTRAK 

Waduk menurut pengertian umum adalah tempat pada permukaan tanah yang digunakan untuk 

menampung air saat terjadi kelebihan air/musim penghujan sehingga air itu dapat dimanfaatkan 

pada musim kemarau. Waduk Gunung Rowo adalah waduk yang berada di Desa Mblangan 

Situluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati masyarakat sekitar Waduk Gunung Rowo 

sebagian besarmenjadi petani dan peternak ikan di Waduk Gunung Rowo. Kawasan Waduk 

Gunung Rowo berada di lereng gunung menjadikan pemandangan alamnya sangat indah, waduk 

gunung rowo masih banyak memiliki potensi yang kurang dimanfaatkan untuk menjadi kawasan 

wisata yang layak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan 

cara datang langsung ke lokasi waduk dan penulis berencana mengembangkan waduk tersebut 

menjadi wisata waduk yang layak dan berkualitas, nantinya diharapkan menjadi wisata 

Aquaculture yang edukatif dan rekreatif. 

Kata kunci : pengembangan, wisata, waduk gunung rowo, Edukasi Aquaculture 

ABSTRACT 

Reservoir according to the general understanding is a place on the ground surface that is used to 

hold water when there is an excess of water/rainy season so that the water can be used during the 

dry season. Gunung Rowo Reservoir is a reservoir located in Mblangan Situluhur Village, 

Gembong District, Pati Regency, most of the people around Gunung Rowo Reservoir are farmers 

and fish breeders in Gunung Rowo Reservoir. The Mount Rowo Reservoir area is located on the 

slopes of a mountain making the natural scenery very beautiful, the Mount Rowo reservoir still 

has a lot of underutilized potential to become a viable tourist area. The method used in this study 

is data collection by coming directly to the reservoir location and the author plans to develop the 

reservoir into a decent and quality reservoir tour, which is expected to become an educational and 

recreational Aquaculture tour. 

Keywords: development, tourism, mountain rowo reservoir, Aquaculture Education 
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1. PENDAHULUAN 

1.1  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 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 
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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. 

1.2 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 ? 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

a. 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. 

b. 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. 

2. METODE 

2.1 Metode Pengumpulan Data 
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Metode dengan mengamati dan meneliti atau mengukur kondisi secara nyata dilapangan saat ini 

sehingga data yang diperoleh bersifat aktual dan faktual karena diperoleh dari kondisi lapangan 

saat ini. Dalam saat pengambilan dokumentasi dan foto kita juga mencari isu apa saja yang ada 

disana. Melihat potensi site yang akan digunakan menjadi kawasan wisaya Edukasi Aquaculture. 

2.2  Tinjauan Pariwisata 

Pengertian pariwisata dikemukakan oleh para ahli dengan tujuan dan perspektif yang berbeda 

sesuia tujuan yang ingin di capai. Hal ini banyak pengertian pariwisata berdasarkan para ahli 

diantaranya:  

Menurut A.J. Burkart dalam Damanik (2006), pariwisata adalah perpindahan orang untuk 

sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa 

hidup, bekerja dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan. Menurut 

Mathieson & Wall dalam Pitana dan Gayatri (2005), bahwa pariwisata adalah kegiatan 

perpindahan orang unruk sementara waktu ke destinasi luar tempat tinggal dan tempat kerjanya 

dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan penyiapan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi 

kebutuhan mereka.  

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa 

pariwisata adalahberbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan 

yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. 

Definisi pariwisata memang tidak dapat persis sama diantara para ahli. Pada dasarnya pariwisata 

merupakan perjalanan dengan tujuan untuk menghibur yang dilakukan diluar kegiatan sehari-hari 

yang biasa dilakukan guna untuk memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun 

sementara. Tetapi apabila dilihat dari konteks pendidikan pariwisata bertujuan untuk mendidik dan 

menghibur. 

Berdasarkan definisi pariwisata diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pariwisata 

bertujuan untuk menghibur dan mendidik. Berdasarkan definisi pariwisata diatas maka dapat 

disimpulkan bahwakegiatan pariwisata memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Terdapat 2 lokasi yang saling terkait yaitu daerah asal dan daerah tujuan (destinasi). 

b. Sebagai daerah tujuan pasti memiliki objek dan daya tarik wisata. 
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c. Sebagai daerah tujuan pasti mrmiliki sarana dan prasarana pariwisata. 

d. Pelaksana perjalanan ke daerah tujuan dilakukan dalam waktu sementara. 

e. Terdapat dampak yang ditimbulkan khususnya pada daerah tujuan segi sosial budaya, ekonomi 

dan lingkungan. 

2.3 Tinjauan Edukasi dan Rekreasi 

a. Pengertian Edukasi 

Secara Etimologis, edukasi berasal dari kata latin yaitu educare yang artinya “memunculkan”, “ 

membawa”, “ melahirkan” dalam pengrtian secara luas edukasi adalah setiap tindakan atau 

pengalaman yang memiliki efek formatif pada karakter, pikiran atau kemampuan fisik dalam 

individu. 

Pendidikan dan edukasi memiliki pengertian yang berbeda, pendidikan adalah pengubahan sikap 

dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan latihan, proses, perbuatan, dan cara mendidik (KBBI. 1990). Sedangkan pengertian 

edukasi adalah upaya dari subyek terhadap objek untuk mengubah cara memperoleh dan 

mengembangkan pengetahuan menuju cara tertentu yang diinginkan oleh subyek. (Suroso,Rendra. 

2004). 

Pada kedua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan lebih terarah kepada 

kelompok manusia akan tetapi pengertian pendidikan lebih dikerucutkan kepada individu itu 

sendiri. Edukasi memiliki konsep dasar dimana telah dibuat dan diakui oleh beberapa yurudiksi 

yaitu sebuah konsep yang mengacu pada proses dimana siswa dapat belajar sesuatu :  

1. Intruction : fasilitas pembelajaran terhadap sasaran yang diidentifikasi, baik yang disampaikan 

oleh pengajar atau bentuk lainnya. 

2. Teaching : tindakan seorang pengajar secara nyata dirancang untuk memberikan pembelajaran 

kepada terajar. 

3. Learning : pembelajaran dengan pengetahuan khusus, keterampilan, atau kemampuan yang 

dapat diterapkan segera setelah selesai. 

Jenis-Jenis Wisata Edukasi 
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Di Indonesia terdapat 4 jenis wisata edukasi. Diantaranya adalah :  

a. Wisata Edukasi Science/ Ilmu Pengetahuan 

Wisata Edukasi Science/ Ilmu Pengetahuan adalah wisata edukasi yang berbasis kepada 

pendidikan ilmu pengetahuan. 

b. Wisata Edukasi Sport/ Olahraga 

Adalah wisata edukasi yang berbasis kepada pendidikan fisik atau olahraga. 

c. Wisata Edukasi Culture/ Kebudayaan 

Wisata edukasi Kebudayaan banyak terdapat di Indonesia. Diantaranya pendidikan kebudayaan 

dalam bidang seni, adatistiadat dan lain lain yang berhubungan dengan kebudayaan. 

d. Wisata Edukasi Agrobisnis 

Merupakan wisata edukasi yang berbasis pada pendidikan agro atau pertanian dan perternakan 

yang juga merupakan bisnis dari suatu perusahaan atau perseorangan. 

 

b. Pengertian Rekreasi 

Rekreasi  adalah Kata rekreasi berasal dari bahasa latin, re-creare yang secara harfiah berarti 

“membuat ulang”. Secara umum pengertian rereasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

penyegaran kembali rohani dan jasmani seseorang. Rekreasi   adalah   sebuah   kegiatan   yang   

dilakukan   seseorang   selain pekerjaan. Kegiatan yang umum dilakukan untuk melakukan rekreasi 

adalah pariwisaa, olahraga, permainan, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada 

akhir pekan. Banyak ahli memberikan pandangan bahwa aktivitas rekreasi adalah untuk mengisi 

waktu senggang. Namun, kegiatan rekreasi dapat pula memenuhi salah satu pengertian 

“penggunaan berhargadari waktu luang”.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian rekreasi adalah aktivitas yang 

dilakukan pada waktu senggang (lapang) yang bertujuan untu membentuk, meningkatkan kembali 

kesegaran fisik, mental,pikiran, dan daya rekreasi (baik secara individual maupun secara 

kelompok) yang hilang akibat aktivitas rutin sehari-hari dengan jalan mencari kesenangan, 

hiburan, dan kesibukan yang berbeda dan dapat memberikan kepuasan serta kegembiraan yan 

ditujukan bagi kepuasan lahir dan batin manusia. 
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c. Simpulan Terhadap Edukasi dan Rekreasi 

Menurut pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wisata edukasi dan rekreasi adalah suatu 

tempat rekreasi yang menekankan nilai edukasi lingkungan di dalamnya dengan mengangkat 

kearifan lokal dari suatu daerah yang meliputi kegiatan masyarakat setempat dan konservasi alam. 

Pengunjung lebih mengenal lingkungan sekitar, keterampilan dalam penggunaan sumber daya 

alam, serta menyadari akan pentingnya lingkungan bagi kehidupan. Sehingga, dapat 

meminimalkan dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal 

yang diakibatkan dari kegiatan darat maupun air serta memaksimalkan potensi yang dimiliki 

daerah rekreasi untuk dijadikan fungsi utama/primer dari kegiatan dan ciri khas wisata tersebut. 

2.4 Tinjauan Terhadap Aquaculture 

2.4.1 Pengertian Aquaculture 

Istilah akuakultur diambil dari istilah dalam Bahasa Inggris yaitu Aquaculture. Terdapat beberapa 

definisi akuakultur seperti dikemukakan dalam beberapa sumber, dan berikut ini adalah definisi 

akuakultur menurut beberapa ahli:Akuakultur merupakan suatu proses pembiakan organisme 

perairan dari mulai proses produksi, penanganan hasil sampai pemasaran. Akuakultur merupakan 

upaya produksi biota atau organisme perairan melalui penerapan teknik domestikasi (membuat 

kondisi lingkungan yang mirip dengan habitat asli organisme yang dibudidayakan), penumbuhan 

hingga pengelolaan usaha yang berorientasi ekonomi.  

Berdasarkan kata penyusunnya budidaya perikanan tentunya tersusun dari dua kata yakni budidaya 

dan perikanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Budaya adalah  usaha yang bermanfaat 

dan memberikan hasil,  Sedangkan Perikanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan  

penangkapan, pemeliharaan dan pembudidayaan ikan.  

Seperti yang telah dikemukakan di atas, dalam bidang perikanan pada umumnya ikan didefinisikan 

secara luas tidak hanya merujuk pada binatang air yang bersisik dan bernafas dengan insang, akan 

tetapi juga menyangkut segala organisme yang hidup di air seperti udang kerang,hingga tanaman 

air. 

Manfaat atau hasil yang diharapkan dari kegiatan pemeliharaan ikan juga bisa berupa produksi 

ikan yang bisa dijual, atau bisa juga untuk keperluan konsumsi sendiri. Disamping itu kegiatan 
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budidaya perikanan juga bisa memberikan manfaat secara psikologis sebagai penyaluran hobi atau 

untuk hiburan, misalnya pada budidaya ikan hias. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Tinjauan Lokasi Site 

 3.1.1 Site Perancangan 

Tabel 1:Site Perancangan 

Site Perancangan 

 
Gambar. Lokasi Site Perancangan 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 
 

 

Site untuk kawasan perancangan wisata rekreasi dan edukasi Aquaculture terletak dekat posisi pitu 

masuk ke waduk. Dekat dengan pintu masuk waduk supaya aksesibilitasnya mudah dan juga dekat 

dengan pemukiman warga dan, luas site yaitu ± 45000 m². Lokasi site juga terdapat banyak 

pepohonan dan udaranya sejuk. 

Tabel 2: View Site Perancangan 

 

Gambar. View Site Perancangan 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 

 

Gambar. View Site Perancangan 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 
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Gambar. View Site Perancangan 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 

 

 

Gambar. View Site Perancangan 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 

 

Gambar. View Site Perancangan 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 

 

Gambar. View Site Perancangan 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 

 

3.2 Gagasan Perancangan 

Keberadaan potensi di Waduk Gunung Rowo dari potensi waduk itu sendiri maupun potensi alam 

sekitar dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata waduk Edukasi Aquaculture.Kawasan 

dengan berbagai kegiatan menarik dapat memberikan peluang wisatawan berekreasi sekaligus 

belajar. Waduk Gunung Rowo akan memberikan pengalaman kepada pengunjung dan masyarakat 

sekitar edukasi tentang aquacultur sehingga masyarakat sekitar dapat memanfaatkan dan 

mengembangkan waduk itu sendiri. 

Selain Edukasi tentang Aquaculture pengunjung dapat menikmati berbagai wahana rekreasi yang 

ada dai rekreasi di darat maupun di air . Hal ini diharapkan menjadi kawasan wisata yang kreatif, 

edukatif dan rekreatif tanpat merusak alam sekirar waduk dan memanfaatkannya dengan baik. 

Edukasi Aquaculture di waduk gunung rowo mengajarkan bagaimana proses dan cara 

membudidayakan ikan air tawar. Sehingga pengetahuan ini dapat bermanfaat bagi pengunjung dan 
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penduduk desa dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Aquaculture yang akan 

dilakukan yaitu aquaculture air tawar membudidayakan ikan air tawar seperti ikan nila, gurame, 

lele dan bawal. Selain melihat pembudidayaan ikan pengunjung bias juda memberi makan ikan. 

3.3 Perhitungan KLB dan KDB 

Site Perancangan 

Luas Site          = 45000 m² 

a. KDB max  = 60% (RUTRK Kab.Pati) 

 = BC x luas site 

 = 60% x 45000 

 = 27000 m² 

b. KLB          = 1,2 (RUTRK Kab.Pati) 

 = 1,2 x 45000 m² 

 = 54000 m² 

c. Max Jumlah Lantai = max lantai bangunan/ max luas dasar  

              = 54000 m²/ 27000 m² 

              = 2 lantai 

3.4 Konsep Perzoningan 

Penzoningan pada Pengembangan Waduk Gunung Rowo dengan pendekatan Edukasi Aquaculture 

berdasarkan fungsi yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, terbagi menjadi 4 fungsi, yaitu fungsi 

penerima, fungsi edukasi, fungsi rekreasi, dan fungsi penunjang. 

a. Penerima yakni berupa parkir, tiketing,ruang informasi, pengelola dan drop off pengunjung. 

b. Rekreasi jasmani, yakni wisata air dan darat, untuk wisata air berupa perahu dayung, Bola air 

dan sepeda air/bebek-bebekan. Kalau wisata darat berupa Outbond seperti flying fox, Hell 

barier dan spider web. Rekreasi rohani yaitu perpustakaan/ruang baca. 

c. Penunjang, yakni restoran, masjid/mushola, rest area, bangku taman, gazebo, dan homestay. 

d. Edukasi, yakni edukasi tentang aquaculture, cara pembudidayaan ikan air tawar,cara 

pembibitannya, cara memulai aquaculture, Ikan ai tawar yang akan dibudidayakan seperti ikan 

nila, gurame, lele, dan bawal. 
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Gambar 1: Konsep Zonasi 

Sumber: Analisa Penulis 2021 

1. Gedung Edukasi dan Pembibitan 

2. Cottege 

3. Taman dan masjid 

4. Parkir 

5. Kolam renang 

6. Outbond 

7. Foodcourt 

 

3.5 Konsep Tampilan Arsitektur 

Tampilan masa bangunan merupakan dasar acuan dalam pengembangan tampilan eksterior 

bangunan yang akan direncanakan. 

Konsep : 

Mengacu pada konsep site dan juga konsep sirkulasi konsep fasad bangunan dirancang dengan 

konsep tematik yang berkesinambungan antara satu dan lainnya. Mulai dari gerbang masuk sampai 

bangunan wisatanya. Penerapannya :  

1. Menyamakan material penutup bangunan diseragamkan setiap bangunn yang ada supaya 

dapat menimbulkan kesan/atmosfir yang sama 

2. Bentuk bangunan yang bertema sama atai seirama. Bertema perairan 
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Gambar 2: Transformasi desain gedung Edukasi Aquaculture 

Sumber: Penulis 2021 

Ombak memiliki beberapa filosofi salah satunya adalah ketekunan dan keiklasan. Dalam menuntut 

ilmu dibutuhkan ketekunan supaya tidak sia sia dan keiklasan supaya ilmu itu bermanfaat. 

Diharapkan waduk gunung rowo ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, 

3.6 Konsep Struktur dan Utilitas 

3.6.1 Struktur 

Struktur bangunan adalah suatu susunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen bangunan 

sehingga membentuk suatu susunan yang kokoh dan kuat menahan gaya-gaya yang bekerja 

padanya. Struktur pada perencanaan Waduk Wisata Gunung Rowo menggunakan. 

1. Struktur bawah (Lowwer Structure) menggunakan pondasi footplat 

2. Struktur atas (Upper Structure) menggunakan baja ringan. 

   

Gambar 3: Fondasi Footplat dan Struktur Baja ringan 

Sumber: https://blog.rhdesainrumah.com/ 

cara-menghitung-kebutuhan-besi-cakar-ayam-pondasi-footplat 

 

 

https://blog.rhdesainrumah.com/
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3.6.2 Sistem utilitas 

Sistem Utilitas sangat mempengaruhi keadaan dan kualitas sebuah kawasan, baik dari jaringan 

air bersih,jaringan air kotor, jaringan air hujan dan sistem drainase, jaringan sampah dan listrik. 

a. Tujuan 

- Mendaur ulang dan menggunakan kembali air bersih 

- Memenuhi fasilitas primer bagi pengguna dan penghuni. 

b. Analisis dan Konsep 

1. Jaringan Air Bersih 

Air yang digunakan adalah air hujan dan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan bagi warga dan 

wisatawan. 

Konsep: 

Konsep jaringan air bersih pada fasilitas umum seperti MCK, menggunakan air bersih dengan 

pemanfaatan kembali gray water atau air telah terpakai untuk digunakan kembali sebagai media 

siram untuk elemen-elemen lanscape. 

2. Jaringan Air Kotor 

Sistem pengolahan limbah cair yang ramah lingkungan. Limbah air kotor yang meliputi air bekas 

kamar mandi dapat diolah kembali dengan greywater yang selanjutnya digunakan untuk 

kebutuhan air mandi, menyiram tanaman. Sedangkan limbah air kotor dari WC diolah melalui 

septitank yang selanjutnya diresapkan ke sumur resapan. 

3. Jaringan Listrik 

Jaringan listrik masih ada yang kurang di jalan jalan sekitar waduk jadi sangat gelap saat malam 

karena belum tersedia penerangan. 

Konsep: Penambahan lampu jalan dan lampu pada area wisata sebagai penerangan di malam 

hari. Penataan lampu jalan sebagai street furniture yang dapat juga dijadikan sebagai signage. 

 

Gambar 4: Lampu Jalan dan Lampu Taman 

Sumber: https://anekatempatwisata.com/ 

malioboro-jogja-daya-tarik-utama-kota-jogja/ 

https://anekatempatwisata.com/
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4. Jaringan Sampah 

Belum terdapat tempat pembuangan sampah khusus di sekitar waduk, jadi biasanya masyarakat 

sekitar membakarmya dan membuangya di sekitar waduk. 

Konsep: Menyediakan tempat kusus pembuangan sampah, dan melakukan pemilahan sampah. 

Sehingga bisa mengolah sampah organik menjadi pupuk organik. 

 

Gambar 5: Sistem Pemilahan Sampah 

Sumber: Iskandar, 2018 

 

3.7 Bangunan Edukasi Aquaculture 

   

Gambar 5: Gedung Edukasi Aquaculture dan kolam Pembesaran ikan 

Sumber: Penulis 2022 
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4.  PENUTUP 

Semoga dari pengembangan Waduk Gunung Rowo dengan pendekatan Edukasi Aquacultur 

dapat memberi manfaat pada masyarakat desa Situluhur,Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. 

Tidak hanya manfaat pengetahuan dan edukasi juga manfaat ekonomi dapat membantu 

perekonomian masyarakat sekitar waduk dan membuka mata pencaharian yan baru. 
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