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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN JOMBANG 

1. Sejarah Kabupaten Jombang 

Jombang merupakan akronim dari kata berbahasa Jawa yaitu ijo 

(hijau) dan abang (merah), ijo mewakili kaum santri (agamis) dan 

abang mewakili kaum abangan (nasionalis/kejawen). Kedua kelompok 

tersebut hidup berdampingan  dan harmonis di Jombang. Pada tahun 

1910 Jombang memperoleh status Kabupaten , setelah memisahkan diri 

dengan Kabupaten Mojokerto dibawah kekuasaan Raden Adipati Arya 

Soeroadiningrat sebagai Bupati Jombang pertama.  Penemuan fosil 

Homo Mojokertoensis di lembah sungai Brantas menunjukkan bahwa 

Kabupaten Jombang diduga telah dihuni sejak ratusan ribu tahun yang 

lalu. 

Jombang juga menjadi bagian dari wilayah gerakan revolusi 

kemerdekaan Indonesia. Etnis Tionghoa juga berkembang dengan 

adanya tiga kelenteng di wilayah Jombang dan sampai sekarang masih 

berfungsi. Etnis Arab juga juga cukup signifikan berkembang, hingga 

sekarang masih ditemukan sejumlah kawasan yang mayoritasnya adalah 

etnis Tionghoa dan Arab terutama di kawasan perkotaan. 
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. Fakta yang lebih menguatkan bahwa sistem pemerintahan 

Kabupaten Jombang telah terkelola dengan baik adalah saat itu telah 

ditempatkan seorang Asisten Resident dari Pemerintahan Belanda yang 

kemungkinan wilayah Kabupaten Mojokerto dan Jombang Lebih-lebih 

bila ditinjau dari berdirinya Gereja Kristen Mojowarno sekitar tahun 

1893 yang bersamaan dengan berdirinya Masjid Agung di Kota 

Jombang, juga tempat peribadatan Tridharma bagi pemeluk Agama 

Kong hu Chu di kecamatan Gudo sekitar tahun 1700. 

Salah Satu Peninggalan Sejarah di Kabupaten Jombang adalah 

Candi Ngrimbi, Pulosari Bareng, Bahkan di dalam lambang daerah 

Jombang sendiri dilukiskan sebuah gerbang, yang dimaksudkan sebagai 

gerbang Mojopahit dimana Jombang termasuk wewenangnya . Suatu 

catatan yang pernah diungkapkan dalam majalah Intisari bulan Mei 

1975 halaman 72, dituliskan laporan Bupati Mojokerto Raden Adipati 

Ario Kromodjojo kepada residen Jombang tanggal 25 Januari 1898 

tentang keadaan Trowulan (salah satu onderdistrict afdeeling Jombang) 

pada tahun 1880. 

2. Kondisi Geografis, Administratif dan Fisik 

Jombang adalah Kabupaten yang terletak di bagian tengah 

Provinsi Jawa Timur, luas wilayahnya 115.950 Ha : 1.159,50 km². 

Letak wilayahnya  pada 7.20’ dan 7.45’ Lintang selatan 5.20°-5.30° 

Bujur timur°. Pusat kota Jombang terletak di tengah-tengah wilayah 
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Kabupaten, memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut, dan 

berjarak 79 km (1,5 jam perjalanan) dari barat daya Kota Surabaya. 

Jombang memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di 

persimpangan jalur lintas utara dan selatan Pulau Jawa (Surabaya-

Madiun-Yogyakarta), jalur Surabaya-Tulungagung, serta jalur Malang-

Tuban.  

 Kabupaten Jombang sebelah utara berbatasan dengan 

Kabupaten Lamongan, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Kediri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, 

sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk. 

Secara administratif  luas cakupan Kabupaten Jombang terdiri 

dari 21 Kecamatan dan 301 desa, Kecamatan yang terluas adalah 

Kecamatan Kabuh (13,233 Ha) dan yang terkecil Kecamatan Ngusikan 

(34,980 Ha). Pemerintahan Kabupaten Jombang dipimpin oleh seorang 

Bupati dan wakil bupati yang membawahi koordinasi atas wilayah 

administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan 

dibagi lagi menjadi desa dan kelurahan yang dikepalai oleh kepala desa 

dan seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai 

negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Malang, sedangkan 

kepala desa dipilih oleh setiap warga desa setiap periode tertentu dan 

memiliki sebuah pemerintahan desa yang mandiri. 
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Peta Kabupaten Jombang 

 

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Jombang 

Sumber : Jombangkab.go.id diakses pada tanggal 31 Januari 2017 

3. Potensi Daerah 

Di Kabupaten Jombang terdapat beberapa potensi diantaranya  

adalah : 

Pertama, Sektor Industri meliputi pengecoran Kuningan, besi, 

perak yang berlokasi di Kecamatan Mojoagung. Manik-manik kaca 

yang berlokasi di Kecamatan Gudo.Kedua, Sektor Kehutanan  dengan 

hasil hutan kayu dan non kayu (perlebahan, budidaya burung wallet dan 

hutan jati) yang berlokasi di Kecamatan Wonosalam dan 

Bareng.Ketiga, sektor Pertanian yang meliputi sektor pertanian dan 
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tanaman pangan diantaranya adalah tanaman padi yang berlokasi di 

Kabupaten Jombang kecuali Kudu dan Ngusikan, tanaman jagung serta 

jenis tanaman hortikultura diantaranya sayur-sayuran serta buah-buahan 

(durian, jeruk nipis, semangka) yang berlokasi di Kecamatan 

Wonosalam, Perak dan Bandarkedungmulyo.Keempat, Sektor 

Perkebunan  terdiri dari tanaman musiman (kopi, cengkeh, kakao) yang 

berlokasi di Kecamatan Wonosalam dan Bareng dan tanaman obat-

obatan (Kunyit, Jahe, Temulawak, Asam Jawa, Mengkudu) yang 

berlokasi di Kecamatan Sumobito. 

Kelima, Sektor Perikanan merupakan unit pembenihan dan 

kelompok pembudidayaan ikan yang potensial terdiri dari beberapa 

komoditi diantaranya adalah (1)komoditi ikan gurame di Kecamatan 

Kesamben, (2) komoditi ikan lele di Kecamatan Diwek dan Ngoro, (3) 

komoditi ikan tombro di Kecamatan Ngoro, (4) komoditi ikan nila di 

Kecamatan Ngoro serta (5) komoditi ikan Patin di Kecamatan Jogoroto 

Kabupaten Jombang.Keenam, Sektor Peternakan meliputi kelompok 

ternak yang potensial diantaranya adalah jenis usaha (1) sapi potong  di 

Kecamatan Ngoro dan Sumobito, (2) kambing di Kecamatan 

Wonosalam, serta (3) ayam ras pedaging di Kecamatan Diwek 

Kabupaten Jombang.Ketujuh, Sektor Pertambangan yang terdiri dari 

sektor pertambangan pasir batu di Kecamatan Bandarkedungmulyo, 

Ploso, Kudu, Ngoro dan Kabuh. Komoditi tanah lempung di Kecamatan 
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Perak, Ngoro, Plandaan dan Mojowarno serta beberapa komoditi lain 

diantaranya adalah lodium, diatome, andesit yang berada di Kecamatan 

Kesamben, Kabuh dan Wonosalam. 

4. Potensi Wisata 

Jombang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur yang memiliki banyak potensi wisata alam diantaranya adalah : 

(1) Air terjun tretes yang terletak di Kecamatan Wonosalam dengan 

jarak +/-40 Km dari pusat Kota Jombang arah tenggara, (2) Goa 

Sigolo-golo terletak di Kecamatan Wonosalam yang berjarak +/-30 

Km dari air terjun tretes, (3) Wisata air Sumberboto merupakan bentuk 

Wisata binaan dari Perhutani yang banyak dikunjungi para remaja 

setiap bulannya. Suasana dingin dan asri penuh dengan pepohonan 

yang berada di Kecamatan Mojowarno, (4) Gelanggang wisata air, 

kolam pancing dan lapangan tenis yang terletak strategis +/-2 Km arah 

timur pusat Kota Jombang yang dikenal dengan wisata Keplaksari, (5) 

Kedung Cinet Cinet terletak 10 km dari jembatan Brantas Ploso, 

tepatnya di desa Pojok Klitih , lokasinya di tengah hutan belantar , (6) 

Sumber Penganten terletak sekitar 1 kilometer dari arah pusat 

Kecamatan Jogoroto, (7) Goa Sriti terletak di Kecamatan Wonosalam , 

(8) Sendang Made terletak di Kecamatan Kudu, serta (9) Candi Rimbi 

terletak di pinggiran Jalan raya Mojoagung-Wonosalam, (10) Gereja 

Kristen Jawi Wetan yang terletak di Kecamatan Mojowarno (11) 
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Klenteng Hong San Kyong yang terletak di Kecamatan Gudo, serta 

(12) wisata religi makam Kh. Abdurrahman Wahid yang Terletak di 

Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. 

B. VISI DAN MISI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 

KABUPATEN JOMBANG 

VISI : 

“Pemuda, Insan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Yang Sehat, 

Berprestasi, Bersaing, Berdaya Tarik, dan Sejahtera” 

 Dari visi diatas harapan atau sasaran dari Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Jombang dalam hal pengembangan pariwisata adalah 

menciptakan kebudayaan dan pariwisata yang sehat, mempunyai daya saing 

dan daya tarik hingga menciptakan prestasi dan peningkatan kesejahteraan 

terhadap masyarakat dan Kabupaten Jombang itu sendiri. Visi tersebut akan 

terwujud apabila pariwisata yang ada di Kabupaten Jombang khususnya 

kawasan wisata religi makam Presiden RI Ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid 

mempunyai daya saing dan daya jual yang tinggi. Untuk itu diperlukan suatu 

langkah strategis dalam rangka pengembangan kawasan wisata religi  untuk 

menarik wisatawan dan akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat. Berangkat dari visi tersebut terdapat enam misi diantaranya: 

 

MISI : 



69 

 

1. Mewujudkan Insan Pemuda Yang Unggul Trampil dan Sejahtera 

2. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Jasmani dan Rohani  

3. Mewujudkan Insan Olahraga yang Berprestasi, Mampu Bersaing dan 

Sejahtera 

4. Mewujudkan Kebudayaan Lokal yang Dinamis, Memasyarakat, serta 

Pelaku Kebudayaan yang Sejahtera  

5. Mewujudkan Peningkatan Kunjungan Wisata dan Peningkatan 

Kesejahteraan Pelaku dan Masyarakat di Sekitar Daerah Tujuan Wisata  

6. Mampu Mewujudkan Kinerja Organisasi Yang Baik 

Dari ke enam Misi tersebut yang berhubungan dengan strategi 

pengembangan pariwisata adalah Misi ke empat, lima dan enam. Dimana poin 

penting dari misi-misi tersebut adalah menciptakan kebudayaan lokal yang 

dinamis, memasyarakat, serta pelaku kebudayaan yang sejahtera. Artinya 

sebuah pariwisata harus mempunyai nilai lokal yang bisa dikembangkan 

sesuai zaman serta mampu merangkul semua kalangan dalam 

pengembangannya serta meningkatkan kesejahteraan dari pengelola 

pariwisata. Lebih lanjut misi terpenting Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Jombang adalah meningkatkan kunjungan wisata khususnya di 

kawasan wisata religi makam Gus Dur yang bermuara pada kesejahteraan 

masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata. Dari adanya poin misi tersebut 
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pada akhirnya akan menunjukkan apakah kinerja organisasi dalam hal 

pengembangan pariwisata sudah optimal atau belum optimal. 

C. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Jombang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi 

Sumber: Renstra Disporabudpar tahun 2014-2018 diakses pada 10 februari 

2017 
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1. Sekretariat mempunyai fungsi : 

Sekretariat mempunyai fungsi yang sangat penting dalam setiap 

struktur organisasi. Begitupun sekretariat dalam struktur organisasi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang. Dimana sekretariat 

mempunyai fungsi tata laksana atau pelaksana dalam berbagai hal yakni 

koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan 

kebijakan teknis dan operasional Dinas. Disinilah peran penting sekretariat 

dibutuhkan dalam menyusun rencana tindak pengembangan pariwisata 

khususnya wisata religi Makam K.H. Abdurrahman Wahid. Selanjutnya 

sekretariat mempunyai fungsi sebagai pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-

tugas organisasi Dinas, pelaksana koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, 

perangkat daerah dan pihak ketiga, serta pelaksana penanganan pengaduan 

masyarakat. Dari ketiga fungsi pelaksana tersebut menandakan bahwa 

sekretariat mempunyai peran besar sebagai koordinir dalam organisasi, dengan 

luar organisasi atau mitra, maupun dengan masyarakat.  

Lebih lanjut lagi sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai pelaksana 

dalam pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan 

pelengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan yang kedua 

dalam hal pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan serta yang ketiga 

adalah pelaksanaan sistem pengawasan melekat. Dari ketiga fungsi 

pelaksanaan ini, sekretariat mempunyai peran yang vital dalam sebuah 

organisasi dimana sekretariat berfungsi untuk memperlancar segala kegiatan 



72 

 

tata usaha organisasi. Atau secara singkatnya adalah urusan segala 

perlengkapan organisasi dilaksanakan oleh bagian sekretariat.  

Selain dalam hal pelaksanaan, sekretariat juga mempunyai fungsi 

penyiapan, pengelolaan dan pengumpulan dalam hal data dan informasi 

program kerja, laporan, bahan dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan 

penatausahaan keuangan dan penyusunan LPJ keuangan. Selain itu pengelolaan 

administrasi kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan 

pengembangan karir serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai. Dalam 

hal ini sekretariat mempunyai andil yang besar dalam meningkatkan fungsi 

organisasi sebagai tempat yang digunakan untuk melakukan pemikiran tentang 

jalannya usaha, atau sebagai pusat informasi dan penyediaan kesejahteraan 

untuk pegawai atau staff.  

2. Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas : 

Melakukan serta pengembangan SDM kepariwisataan meliputi 

pendidikan, pelatihan, bimbingan masyarakat sadar wisata dan pemilihan duta 

wisata, pelaksanaan inventarisasi dan pembuatan bahan pemasaran dan 

Promosi pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik wisata, destinasi dan 

kawasan strategis pariwisata, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan pengelolaan daya tarik wisata,kawasan strategis pariwisata dan 

destinasi pariwisata melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta 

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi industri pariwisata di bidang 
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kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha 

pariwisata, dan investasi usaha pariwisata. 

 

D. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Religi Makam 

Presiden RI Ke-4 Kh. Abdurrahman Wahid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Struktur Organisasi UPTD 

Sumber: Kantor UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Religi makam Presiden RI Ke-4  

K.H. Abdurrahman Wahid 
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1) Kepala UPTD. Pengelolaan Kawasan Wisata Religi Makam Presiden 

Republik Indonesia Ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid mempunyai tugas : 

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip 

koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lain dan para pihak pemangku 

kepentingan. Setiap pimpinan unit organisasi UPT berkewajiban memimpin, 

mengawasi, mengadakan koordinasi, mengarahkan dan mengendalikan, 

memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya 

meliputi:(1) Melaksanakan pengelolaan pendokumentasian kegiatan seni 

religi,pengelolaan informasi kegiatan Pengembangan Wisata Makam Religi 

Gus Dur, (2) melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan publikasi sebagai 

media informasi seni budaya, (3) menerbitkan dan membuiat 

majalah/tabloid/buku seni budaya Religi, (4) melaksanakan perencanaan 

kegiatan peningkatan sumberdaya manusia serta melaksanakan monitoring 

kegiatan ekonomi kreatif, serta (5) melaksanakan tugas-tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala UPT. 

2) Tujuan Pengembangan Objek Wisata Religi Kawasan Makam Presiden 

RI Ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid 

Adapun tujuan pengembangan objek wisata religi kawasan makam Kh. 

Abdurrahman Wahid meliputi:Pertama, Meningkatkan pelestarian nilai sejarah 

dan nilai tradisional yang didasarkan (Tauqifiyah) pada nilai agama (Alqur’an 

dan Sunah), pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat dengan 
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memelihara kelestarian lingkungan. Kedua, Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas fasilitas wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah 

kunjungan, Meningkatkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk 

meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah sehingga mampu menarik 

kunjungan secara berkesinambungan terhadap wisatawan nusantara,Ketiga, 

Mewujudkan kawasan pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian 

daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar 

usaha pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan pariwisata 

berbasis ekonomi kreatif dan inovatif  sebagai sektor unggulan dan prioritas 

pembangunan daerah 

3) UPTD Pengelolaan Kawasan Makam Presiden RI Ke-4 Kh. Abdurrahman 

Wahid mempunyai tugas : 

UPTD merupakan kepanjang tanganan dari Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata dalam upaya pengembangan kawasan wisata religi Presiden RI Ke-4 

K.H. Abdurrahman Wahid yang melaksanakan sebagian tugas dinas dalam 

dokumentasi, publikasi dan penyajian seni dan budaya, ketatausahaan, dan 

pelayanan masyarakat.Tugas ini di dukung dengan fungsi UPTD yakni: 

pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, pelaksanaan dan evaluasi 

kegiatan dokumentasi, publikasi danpenyelenggaraan event dan karya seni Islami, 

serta pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan Kawasan Makam 

Religi. 


