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BAB II
SEKILAS TENTANG DINAS PARIWISATA DAN KOTA BATU

2.1

Sejarah Kota Batu
Sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai

tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayah adalah
daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga didukung oleh
keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan.
Pada waktu pemerintahan Raja Sindok, seorang petinggi Kerajaan
bernama Mpu Supo diperintah Raja Sendok untuk membangun tempat
peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan yang didekatnya terdapat mata air.
Dengan upaya yang keras, akhirnya Mpu Supo menemukan suatu kawasan yang
sekarang lebih dikenal sebagai kawasan Wisata Songgoriti.
Atas persetujuan Raja, Mpu Supo yang konon kabarnya juga sakti
mandraguna itu mulai membangun kawasan Songgoriti sebagai tempat
peristirahatan keluarga kerajaan serta dibangunnya sebuah candi yang diberi nama
Candi Supo.
Ditempat peristirahatan tersebut terdapat sumber mata air yang mengalir
dingin dan sejuk seperti semua mata air di wilayah pegunungan. Mata air dingin
tersebut sering digunakan mencuci keris - keris yang bertuah sebagai benda
pusaka dari kerajaan Sendok. Oleh karena sumber mata air yang sering digunakan
untuk mencuci benda-benda kerajaan yang bertuah dan mempunyai kekuatan
supranatural yang maha dasyat, akhirnya sumber mata air yang semula terasa
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dingin dan sejuk akhirnya berubah menjadi sumber air panas. Dan sumber air
panas itu pun sampai saat ini menjadi sumber abadi di kawasan Wisata
Songgoriti.
Wilayah Kota Batu yang terletak di dataran tinggi di kaki Gunung
Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut,
berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang
dilacak keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang
kapan nama "BATU" mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan
tersebut.
Dari beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah mengisahkan
bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran
Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin
yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan
Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan
mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang,
juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil
seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi
Mbatu atau batu sebagai sebutan yang digunakan untuk Kota Dingin di Jawa
Timur.
Sedikit menengok ke belakang tentang sejarah keberadaan Abu Ghonaim
sebagai cikal bakal serta orang yang dikenal sebagai pemuka masyarakat yang
memulai babat alas dan dipakai sebagai inspirasi dari sebutan wilayah Batu,
sebenarnya Abu Ghonaim sendiri adalah berasal dari JawaTengah. Abu Ghonaim
sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang setia, dengan sengaja meninggalkan
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daerah asalnya Jawa Tengah dan hijrah dikaki Gunung Panderman untuk
menghindari pengejaran dan penangkapan dari serdadu belanda.
Abu Ghonaim atau Mbah Wastu yang memulai kehidupan barunya
bersama dengan masyarakat yang ada sebelumnya serta ikut berbagi rasa,
pengetahuan dan ajaran yang diperolehnya semasa menjadi pengikut Pangeran
Diponegoro. Akhirnya banyak penduduk dan sekitarnya dan masyarakat yang lain
berdatangan dan menetap untuk berguru, menuntut ilmu serta belajar agama
kepada Mbah Wastu.
Bermula mereka hidup dalam kelompok di daerah Bumiaji, Sisir dan
Temas akhirnya lambat laun komunitasnya semakin besar dan banyak serta
menjadi suatu masyarakat yang ramai.
Sebagai layaknya Wilayah Pegunungan yang wilayahnya subur, Batu dan
sekitarnya juga memiliki Panorama Alam yang indah dan berudara sejuk,
tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat lain untuk mengunjungi dan
menikmati Batu sebagai kawasan pegunungan yang mempunyai daya tarik
tersendiri. Untuk itulah di awal abad 19 Batu berkembang menjadi daerah tujuan
wisata, khususnya orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda itupun
membangun tempat-tempat Peristirahatan bahkan bermukim di Batu.
Situs dan bangunan-bangunan peninggalan Belanda atau semasa
Pemerintahan Hindia Belanda itupun masih berbekas bahkan menjadi aset dan
kunjungan Wisata hingga saat ini. Begitu kagumnya Bangsa Belanda atas
keindahan dan keelokan Batu, sehingga bangsa Belanda mensejajarkan wilayah
Batu dengan sebuah negara di Eropa yaitu Switzerland dan memberikan predikat
sebagai De Klein Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa.
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Peninggalan arsitektur dengan nuansa dan corak Eropa pada penjajahan
Belanda dalam bentuk sebuah bangunan yang ada saat ini serta panorama alam
yang indah di kawasan Batu sempat membuat Bapak Proklamator sebagai The
Father Foundation of Indonesia yaitu Bung Karno dan Bung Hatta setelah Perang
Kemerdekaan untuk mengunjungi dan beristirahat dikawasan Selecta Batu.
2.2

Arti Lambang Kota Batu

Gambar 2.1: Logo Kota Batu
1.

Gambar Bintang

Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bermakna meskipun berbeda
suku, agama, dan pandangan hidup tetap menjunjung tinggi kerukunan umat
beragama.
2.

Gambar Padi dan Kapas

Melambangkan pangan dan sandang yang terdiri dari padi berjumlah 17 dan kapas
berjumlah 10 mempunyai makna tanggal dan bulan peresmian Kota Batu.
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3.

Gambar Gunung

Melambangkan kekuatan dan kebesaran yaitu Kota Batu berada pada lereng
Gunung Panderman, gunung Arjuno, dan Gunung Welirang yang memiliki
kekayaan alam yang cukup besar terutama mata air yang menyatu menjadi sungai
brantas, serta keanekaragaman flora dan fauna sehingga menjadi daya tarik
wisata.
4.

Gambar KerisBerwarna keemasan dengan posisi tegak

Melambangkan jiwa ksatria, kekuatan, ketajaman pikir, batin dan perjuangan
yang pantang menyerah serta kepribadian yang berbudaya untuk mencapai Kota
Batu kedepan.
5.

Gambar Rantai

Warna hitam yang melambangkan Persatuan dan Kesatuan dalam Negara
Republik Indonesia. Rantai berjumlah tiga diartikan bahwa hubungan antara
Manusia dengan Tuhan serta alam dan sesamanya adalah unsur yang tidak
terpisahkan.
6.

Gambar Candi

Melambangkan sistem pemerintahan Kota Batu yang tertib, rapi, dan teratur.
7.

Warna Dasar Hijau

Dengan gambar filosofi petak-petak sawah melambangkan Kota batu adalah
daerah Agraris, mengandung arti filosofi "Gemah Ripah Loh Jinawi" (Daerah
subur) dan sebagian besar masyarakatnya bertani.
8.

Gambar Air

Melambangkan suber kehidupan yang lestari.
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9.

Bentuk Perisai

Memiliki 5 sisi yang melambangkan pemerintah Kota Batu berdasarkan Pancasila
sebagai Dasar negara Republik Indonesia.
10. Warna Merah Putih
Melambangkan Bendera Indonesia.
11. Tulisan Kota Batu
Menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah Kota Batu.
12. Hakaryo Guno Mamayu Bawono
Merupakan makna Condro Sengkolo yang mengandung arti Berkarya Guna
Membangun Negara. Condro Sengkolo 1934 adalah Tahun Jawa yang merupakan
peresmian Pemerintah Kota Batu dengan nilai kata : Hakaryo = 4, Guno = 3,
Mamayu = 9, Bawono = 1 berjumlah 17, sebgai tanggal peresmian Kota Batu,
dengan jumlah suku kata 11 bermakna dasar Hukum peresmian Kota Batu diatur
dalam UUN 11 Th 2001.
2.3

Profil Dinas Pariwisata Kota Batu
Diberlakukannya UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta

Perda No. 1 tahun 1996 yang berisikan tentang rancangan induk pengembangan
pariwisata

menjadi

landasan

pemerintah

daerah

Kota

Batu

dalam

mengembangkan obyek wisata di daerahnya. Pariwisata dikembangkan bersama
oleh pemerintah dan rakyat sehingga diharapkan menjadi sektor andalan yang
mampu mendorong ekonomi daerah dan menambah pendapatan daerah.
Dinas Pariwisata Kota Batu adalah instansi yang berwenang dalam
memberikan informasi mengenai keberadaa potensi dan daya tarik wisata Kota
Batu sekaligus memasarkannya. Apalagi dengan adanya otonomi daerah dimana
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segala kewenangan ada di daerah sehingga Dinas Pariwisata Kota Batu dituntut
untuk bisa lebih efektif dalam memasarkan potensi – potensi wisata Kota Batu
sebagai aset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan
mempertahankan citra Kota Batu sebagai kota pariwisata. Untuk itu pihak Dinas
Pariwisata Kota Batu harus mempunyai kemmapuan untuk menciptakan dan
meningkatkan suatu strategi promosi yang jitu untuk dapat menarik lebih banyak
wisatawan dan mempertahankan citra Kota Batu sebagai kota pariwisata.
2.4

Logo Dinas Pariwisata Kota Batu

Gambar 2.2: Logo Dinas Pariwisata Kota Batu
2.5

Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kota Batu

2.5.1

Visi Dinas Pariwisata Kota Batu

“Terwujudnya kota batu sebagai sentra pariwisata yang unggul”
2.5.2

Misi Dinas Pariwisata Kota Batu

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pariwisata
2. Meningkatkan kompetensi SDM
3. Mengembangkan desa menjadi desa wisata yang berbasis potensi dan
masyarakat
4. Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan stakeholders pariwisata
5. Melakukan promosi pariwisata secara kontinyu
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2.6

Struktur Organisasi
Seperti halnya suatu organisasi pada umumnya, maka Dinas Pariwisata

kota batu juga memberikan suatu pembagian tugas dan tanggung jawab, dimana
masing - masing bagian memiliki kewajiban dalam mengelola dan mengerjakan
kegiatan masing - masing untuk memperoleh suatu daya guna yang tinggi,
kesemuanya itu tidak terlepas dari site manajemen.
Gambar dibawah ini merupakan gambar struktur organisasi dari Dinas
Pariwisata kota batu:

Gambar 2.3: Struktur Organisasi

