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ABSTRAK 

Deviza Tria Monica, B06211005, 2017. Konstruksi Citra Kabupaten 

Mojokerto Melalui Program Herritage Kampung Majapahit. Skripsi Program 

Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya. 

Kata Kunci : Konstruksi Citra, Humas Pemerintah, Herritage Kampung 

Majapahit. 

Kabupaten Mojokerto adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa timur. Di 

Mojokerto terdapat kecamatan trowulan yang dipercaya oleh banyak arkeolog 

sebagai ibukota  kerajaan majapahit. Salah satu kerajaan besar yang pernah ada di 

tanah Jawa. Terlihat dari banyaknya sisa peninggalan sejarah kerajaan tersebut 

dijumpai disana.Terilhami oleh kemashyuran majapahit dan potensi wisata 

purbakala yang demikian besar, maka sejak 2 tahun terakhir di beberapa titik 

kawasan trowulan sedang disulap menjadi kampung majapahit, dengan bangunan 

majapahit hal ini memberikan dampak tumbuhnya wisata budaya dan ekonomi 

kreatif masyarakat sekitar lokasi. Dengan adanya potensi wisata yang 

berkembang, suatu kota dapat membangun citra kota tersebut melalui ikon yang 

dapat dikenal oleh masyarat luas, seperti kerajaan majapahit ini. 

Untuk mengungkap persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif melalui data-data yang bersifat deskriptif, Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interpretatif (kontruktif). Sesuai 

dengan persoalan tersebut maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara mendalam, pengamatan melalui observasi dan dokumentasi.  

Penelitian ini memfokuskan pada upaya konstruksi citra  yang dilakukan 

pemerintah kabupaten Mojokerto lewat program kampung majapahit. Sebagai 

langkah untuk menarik masyarakat luas agar lebih mengenal Mojokerto dan 

warisan budaya Majapahitnya. Upaya pemerintah kabupaten Mojokerto ini 

didukung penuh oleh pemerintah pusat dan gubernur Jawa Timur melalui dana 

yang tidak sedikit.demi mengembangkan program ini serta untuk melestarikan 

warisan kerajaan majapahit. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat 

diajukan untuk pemerintah Mojokerto memaksimalkan media komunikasi dalam 

proses penyebaran informasi tentang herritage kampung majapahit ini, memalui 

media elektronik seperti televisi yang dapat dilihat oleh masyarakat luas dari 

segala usia. Agar semakin banyak orang yang mengal kota Mojokerto sebagai 

warisan budaya majapahit. Dan agar kampung majapahit lebih di optimalkan 

potensi wisatanya. Baik dari segi fasilitas mau konsep hiburan apa yang 

disuguhkan bagi pengunjung, guna meingkatkan minat wisatawan yang datang. 


