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Abstrak 

Kabupaten Mojokerto adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang dikenal 

sebagai kabupaten dengan banyak tempat Wisata Alam dan Sejarah. Selain kaya akan sektor wisata, 

Kabupaten Mojokerto juga dikenal sebagai peraih Adipura, walaupun diraih oleh Kota Mojokerto dalam 

kategori Kota Sedang di tahun 2018, dan Kota Mojosari dalam kategori Kota Kecil di tahun 2018 juga. 

Terutama di Kecamatan Mojosari, memiliki keindahan kota yang berbeda dengan kota lainnya. Dewasa 

ini, obyek wisata yang ada di Mojosari adalah Kompleks GOR (Gelanggang Olahraga) Gajah Mada, yang 

ada di Dusun Kemloko, Desa Jotangan yang menawarkan nuansa Hutan Kota dengan banyak pepohonan 

besar dengan suasana rindang, teduh, dan sejuk. Namun kondisi Hutan Kota tersebut saat ini bisa 

dikatakan semerawut dan kurang tertata dengan baik, banyaknya PKL (Pedagang Kaki Lima) dan wahana 

bermain anak yang bercampur baur serta lahan parkir juga diletakkan di dalam taman hutan kota, 

sehingga semuanya terkesan penuh sesak dan tidak nyaman bagi para pengunjung, padahal ada lebih dari 

separuh lahan yang tidak pernah difungsikan hingga kini. Ditambah lagi ekspresi muatan budaya lokal 

belum nampak disini, sangat disayangkan mengingat obyek wisata ini berada di Kab. Mojokerto yang 

sudah sangat terkenal dengan sejarah Kerajaan Majapahit. Maka terapan Arsitektur Majapahit yang 

menggambarkan era klasik masa lalu kemudian digabungkan dengan suasana rindangnya hutan menjadi 

opsi yang cocok pada proyek pengembangan wisata hutan kota ini. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi existing yang ada dilokasi 

hingga saat ini adalah penggunaan area 

lahan yang hanya memanfaatkan sisi Barat 

saja. Baik para PKL (Pedagang Kaki Lima) 

maupun pengunjung enggan untuk mencoba 

memanfaatkan sisi Timur, Utara, dan 

Selatan, dengan alasan  di sisi terebut tidak 

ada apa-apa, dan memang area 3 sisi tersebut 

bisa dikatakan area terbengkalai yang masih 

dalam lahan GOR (Gelanggang Olahraga) 

Gajah Mada dan belum pernah 

dimanfaatkan. Padahal area tersebut jika 

diolah dan dimanfaatkan, sebenarnya sangat 

potensial, bisa diolah untuk 

menambah/melengkapi berbagai fasilitas 

agar lebih banyak lagi menarik pengunjung, 

karena semakin banyak pengunjung maka 

akan semakin besar potensi untuk 

menggerakkan ekonomi juga karena 

pemasukan juga kan bertambah. 

 

Namun sayangnya hingga saat ini 

kondisinya tetap seperti itu, belum ada 

rencana maupun upaya untuk memanfaatkan 

area yang belum terolah tersebut. Selain itu 

Penggambaran ekspresi budaya lokal 

setempat yang tidak maksimal diterapkan di 

lokasi, padahal Kabupaten Mojokerto 

mempunyai budaya lokal & jadi diri yang 

sangat terkenal, yaitu Kesejarahan 

Majapahit
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1.2 Identifikasi Masalah 

1. Kawasan Wisata Hutan Kota di lokasi, 

seharusnya tidak hanya berfungsi 

sebagai tempat wisata, tapi juga 

sebagai sarana interaksi sosial dan 

edukasi yang baik, sekaligus penggerak 

ekonomi masyarakat sekitar. 

 

2. Masih banyak sisa lahan potensial di 

dalamnya yang belum terolah sama 

sekali. 

 

3. Kurangnya berbagai fasilitas 

penunjang/pelengkap, serta semakin 

banyaknya pengunjung, membuat area 

Hutan Kota menjadi tidak steril, dan 

tidak tertata. 

 

4. Belum ada penggambaran Ekspresi 

Budaya Lokal, padahal Kabupaten 

Mojokerto mempunyai sangat kental 

dengan Kesejarahan Majapahit. 

 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Kondisi Exsisting didalam obyek 

wisata yang belum tertata dengan baik,  

terkesan sesak, & kurangnya fasilitas 

seharusnya terjadi pada sebuah obyek 

wisata yang ideal. 

 

2. Sebagian besar lahan yang belum 

diolah menjadi Negative Space yang 

rawan disalahgunakan. 

 

3. Banyaknya vegetasi dan pepohonan 

existing membuat proses penambahan 

fasilitas baru menjadi tidak 

sembarangan, karena pertimbangan 

mempertahankan vegetasi existing. 

 

4. Nilai kesejarahan Majapahit yang 

diangkat harus berkesinambungan 

dengan GOR Gajah Mada sendiri, dan 

punya ciri khas sendiri dibanding 

dengan berbagai peninggalan sejarah 

Majapahit yang ada di Kec. Trowulan. 

 

 

 

 

1.4 Ide Pemecahan Masalah 

1. Menganalisa berbagai fasilitas baru 

yang dibutuhkan, kemudian diletakkan 

di lahan-lahan yang belum terolah, 

berlandaskan berbagai pertimbangan 

arsitektural. 

 

2. Menganalisa aspek sejarah Majapahit 

apa yang berkesinambungan dengan 

obyek wisata tersebut dan dapat 

dijadikan sebagai citra/ikon baru, 

bersumber dari literasi/informasi 

tentang sejarah Majapahit sendiri. 

 

 

 

1.5 Tujuan 

1 Mengembangkan Kawasan Wisata 

Hutan Kota yang tidak hanya berfungsi 

secara ekologis, tapi juga sebagai 

sarana interaksi sosial dan penggerak 

ekonomi masyarakat. 

 

2. Memanfaatkan semua lahan potensial 

yang selama ini belum terolah. 

 

3. Melengkapi fasilitas penunjang & 

pelengkap, sehingga dapat bermanfaat 

& berfungsi maksimal bagi pengunjung 

maupun masyarakat sekitar. 

 

4. Memunculkan ekspresi budaya lokal 

tentang Kesejarahan Majapahit. 

 

 

 

1.6 Batasan 

1. Lahan Asset Pemerintah berupa 

Kompleks GOR Gajah Mada, 

Mojosari, Mojokerto, dengan luas 

lahan keseluruhan ±5.0 Ha. 

 

2 Luas Hutan Kota (tidak terhitung luas 

Bangunan Existing berupa Stadion 

Gajah Mada & Gedung Olahraga) 

adalah ±2.5 Ha. 

 

3 Dalam kawasan Hutan Kota sudah 

terdapat ±300 pohon dengan  ±20 jenis 

pohon yang sudah tertanam, untuk tetap 

dipertahankan.



 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1 Obyek Wisata Hutan Kota 

▪ Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia, No. 63 Tahun 

2002 tentang Hutan Kota, definisi 

Hutan kota adalah suatu hamparan 

lahan yang bertumbuhan pohon-pohon 

yang kompak dan rapat di dalam 

wilayah perkotaan baik pada tanah 

negara maupun tanah hak, yang 

ditetapkan  sebagai hutan kota oleh 

pejabat yang berwenang. 

 

Salah satu bentuk pemanfaatannya 

adalah untuk pariwisata alam/rekreasi 

dan olahraga, sehingga termasuk juga 

dalam kategori RTH (Ruang Terbuka 

Hijau) Publik yang dimiliki dan 

dikelola oleh pemerintah daerah 

kota/kabupaten yang digunakan untuk 

kepentingan masyarakat secara umum. 

 

▪ Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum, No. 05/PRT/M/2008, tentang 

Pedoman Penyediaan dan 

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau 

dikawasan Perkotaan, juga dijelaskan 

bahwa RTH memiliki fungsi Utama 

secara Ekologis sebagai penyeimbang 

alam/lingkungan dan 3 fungsi 

Tambahan, yaitu fungsi Sosial Budaya, 

Ekonomi, dan Estetika.  

 

Secara garis besar RTH Hutan Kota 

Kota dapat dimanfaatkan penduduk 

untuk melakukan  berbagai kegiatan 

sosial pada satu kota atau bagian 

wilayah kota. RTH ini  dilengkapi 

dengan fasilitas rekreasi, taman 

bermain anak/balita, taman bunga, 

fasilitas olah raga terbatas, kompleks 

olah raga, dll, dimana semua fasilitas 

tersebut terbuka untuk umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Majapahit dan Gajah Mada 

▪ Didalam RPJPD Kabupaten 

Mojokerto, tahun 2005-2025,  

disebutkan bahwa Pengembangan 

Obyek Pariwisata di Kab. Mojokerto di 

arahkan untuk mengangkat budaya 

lokal tentang Kesejarahan Majapahit 

sebagai ikon pariwisata Kab. 

Mojokerto 

 

▪ Majapahit adalah sebuah kerajaan yang 

berpusat di Jawa Timur, Indonesia, 

yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 

hingga 1500 M. Kerajaan ini mencapai 

puncak kejayaannya menguasai 

wilayah yang luas di Nusantara pada 

masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk, 

(1350-1389). Majapahit juga adalah 

kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang 

menguasai Nusantara dan dianggap 

sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah 

Indonesia. Menurut Negarakertagama, 

kekuasaannya terbentang dari Jawa, 

Sumatra, Semenanjung Malaya, 

Kalimantan, hingga Indonesia timur. 

 

▪ Deddy Endarto (2016) dalam  bukunya 

Surya Wilwatikta, Gajah Mada adalah 

Mahapatih Amangkubumi yang telah 

memenuhi sumpahnya untuk 

menyatukan Nusantara dalam Sumpah 

Amukti Palapa di era kepemimpinan 

Raja Majapahit yang ke 3 (Rani) yaitu 

Dyah Tribhuwana Wijaya 

Tunggadewi, dan membuat kerajaan 

Majapahit mencapai masa keemas- 

an/kejayaannya hingga terkenal sampai 

saat ini. 

 

▪ Damaika (2014) didalam 

Nagarakertagama Teks dan 

Terjemahan, mengulas bahwa Gajah 

Mada bercita-cita untuk menyatukan 

Nusantara agar tidak selalu terjadi 

perang saudara atau pemberontaka-

pemberontakan seperti masa 

sebelumnya. Gajah Mada berharap 

bahwa dengan penyatuan tersebut 

dapat membawa kesejahteraan hingga 

masa depan



 

3. METODE 

Metode pengumpulan dan pengolahan data 

dalam proyek ini dilakukan lewat beberapa 

tahap, antara lain :  

 

▪ Survey Lapangan 

Melakukan pengamatan langsung 

terhadap kondisi eksisting yang ada, baik 

dari segi kekurangan, kelebihan, potensi 

yang belum dimanfaatkan, dll. 

 

▪ Wawancara 

Melakukan wawancara/interview dengan 

pihak-pihak yang bersangkutan, seperti 

pengunjung, pengelola, masyarakat 

sekitar, dll. 

 

▪ Studi Banding 

Mengamati dan mendapatkan gambaran 

tentang objek sejenis atau mendekati 

obyek sejenis dengan judul untuk 

penambah refrensi yang riil. 

 

Dalam hal ini ada 2 obyek studi banding 

yang telah diamati, yaitu GOR dan Alun-

Alun Sidoarjo, yang mewakili obyek 

Wisata Olahraga dan RTH Publik yang 

rekreatif. 

 

▪ Studi Literatur/Pustaka 

Mengumpulkan penjelasan mengenai 

legalitas, teori, maupun berbagai 

informasi yang otentik, sebagai dasar 

maupun referensi dalam penerapan 

proyek ini. 

 

Sumber-sumber bisa didapatkan dari 

berbagai karya tulis seperti peraturan 

legal, jurnal penelitian, tesis, disertasi, 

buku, dll yang masih berkaitan dengan 

Obyek Wisata, Hutan Kota, dan Sejarah 

Majapahit. 

 

▪ Olah Data 

Proses inti pengolahan data dan literasi 

yang telah didapat, yang kemudian 

diterapkan pada rancangan 

pengembangan obyek yang diambil, serta 

tetap berdasarkan berbagai pertimbangan 

Arsitektural. 

 

 

 
 

Gambar 1. Alur Pikir 

Sumber : Pribadi 

 

 

 

Metode proses pengembahan wisata 

hutan kota ini  lebih ditekankan pada  aspek 

memunculkan / menerapkan Arsitektur  

Majapahit, hal ini dikarenakan agar   

mengangkat  nilai budaya lokal  Kab. 

Mojokerto yang kental dan sudah sangat 

terkenal dengan sejarah Majapahit. 

Ditambahlagi berkesinambungan dengan 

obyek wisata yang bernama Hutan Kota  

Gajah Mada, dimana Gajah Mada sendiri 

adalah tokoh yang sangat  dikenal dalam 

sejarah Majapahit. 

 

Sehingga pendekatan proyek ini lebih  

mengacu ke kajian-kajian sejarah dari 

berbagai literasi Kerajaan Majapahit yang 

didalamnya dijelaskan  tentang apa dan 

bagaimana Arsitektur Majapahit, kemudian 

akan diaplikasikan kedalam proses 

pengembangan obyek wisata hutan kota ini.



 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Exsiting 

a) Lokasi, Fungsi, Luas Lahan 

Lokasi obyek berada di Dsn. Kemloko, 

Ds. Jotangan, Kec. Mojosari, Kab. 

Mojokerto, Jawa Timur . 

 

 
Gambar 2. Citra Satelit Kompleks GOR 

Gajah Mada (Sumber : Pribadi). 

 

Fungsi utama GOR Gajah Mada adalah 

sebagai Stadion Sepak Bola (Kandang 

PSMP Mojokerto), tapi juga berfungsi 

sebagai Hutan Kota, area Car Free Day 

pada Minggu pagi, Lahan Usaha, dan 

Fasilitas Publik. 

 

▪ Luas Bangunan Existing (Stadion 

Utama & Gedung Olahraga) 

±25.000 m2 (2.5 Ha) 

▪ Luas Area Hutan Kota Existing  

±25.000 m2 (2.5 Ha) 

▪ Luas Lahan Keseluruhan ±50.000 

m2 (5.0 Ha) 

 

b) Foto Lokasi dan Suasana 

 
Gambar 3. Suasana padat dan sesak di area 

hutan kota (Sumber : Pribadi). 

 

 
Gambar 4. Lahan parkir masuk di area 

taman hutan kota (Sumber : Pribadi). 

 

 

 
Gambar 5. Lahan terbengkalai yang belum 

pernah dimanfaatkan (Sumber : Pribadi). 

 

 
Gambar 6. PKL dan Playground yang tidak 

tertata dengan baik (Sumber : Pribadi). 

 

 
Gambar 7. Olahan taman hutan kota yang 

tidak maksimal (Sumber : Pribadi). 

 

c) Siteplan dan Layout 

 
Gambar 8. Layout Site Existing (Sumber : 

Pribadi). 

 



 

 
Gambar 9. Layout Site Existing (Sumber : 

Pribadi). 

 

 

4.2 Konsep Desain dan Transformasi 

Arsitektur Majapahit 

a) Konsep Desain 

 

“Darmawisata Hutan Kota 

Wilwatikta” 

 

Kata darmawisata adalah sinonim 

dari kata wisata, darmawisata berarti 

perjalanan yang dilakukan untuk tujuan 

rekreasi sambil mengenal baik objek 

wisata dan lingkungannya. 

 

Deddy Endarto (2016) menurut 

bukunya Surya Wilwatikta,  

menjelaskan bahwa Wilwatikta adalah 

nama Sansekerta dari Kerajaan 

Majapahit. 

 

Yang ditarik dari Wilwatiktanya 

sendiri adalah Konsep Penyatuan 

Nusantara dibwah kepemimpinan 

Majapahit lewat Sumpah Amukti 

Palapa yang digaungkan oleh sosok 

yang sangat fenomenal, yaitu Maha 

Patih Gajah Mada. 

 

Diharapkan nantinya hasil 

pengembangan dapat memunculkan 

nuansa kuno Majapahit  beserta 

kekhasan daerah-daerah hasil 

taklukkan Majapahit dari Sumpah 

Amukti Palapa Gajah Mada. 

 
Gambar 10. Peta Negeri bawahan 

Majapahit (Sumber : Wikipedia). 

 

Penggalan isi Sumpah Amukti Palapa 

Gajah Mada : 

 

Dia Gajah Mada Patih 

Amangkubumi tidak ingin melepaskan 

puasa. Ia Gajah Mada, "Jika telah 

menundukkan seluruh Nusantara 

dibawah kekuasaan Majapahit, saya 

(baru akan) melepaskan puasa. Jika 

mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung 

Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, 

Sunda, Palembang, Tumasik, 

demikianlah saya (baru akan) 

melepaskan puasa" 

 

1. Gurun : Pulau Gorong, Seram Bagian 

Timur 

2. Seran : Seram 

3. Tañjung Pura : Kerajaan Tanjungpura, 

Ketapang, Kalimantan Barat 

4. Haru : Kerajaan Aru Sumatra Utara 

(Karo) 

5. Pahang : Pahang, Malaysia 

6. Dompo : Dompu, sebuah daerah di 

pulau Sumbawa 

7. Bali : Bali 

8. Sunda : Kerajaan Sunda 

9. Palembang : Palembang atau Sriwijaya 

10. Tumasik  : Singapura 

 

Dari nama-nama daerah tersebut 

tidak semua daerah akan diangkat, 

hanya beberapa daerah saja terutama 

yang masih berada di kawasan 

Indonesia saat ini. Karena lahan & 

fasilitas yang direncanakan tidak akan 

mencukupi jika harus mengadopsi 

seluruh daerah pada sumpah palapa 

tersebut. Selain itu juga sebagai simbol 

filosofis Bhinneka Tunggal Ika yang 

ada di Indonesia. 



 

 
Gambar 11. Tabel pembagian perblok 

beserta daerah  bawahan Majapahit di 

Nusantara (Sumber : Pribadi). 

 

Parmono Admadi (1993) dalam 

buku 700 Tahun Majapahit Suatu 

Bunga Rampai, menjelaskan bahwa 

arsitektur bangunan di masa Majapahit 

ada 3 kelompok : 

 

▪ Arsitektur Jawa Kuno 

Konstruksi bangunan dari kayu berdiri 

di atas tanah, pemisah ruang bahan non 

permanen, atap ijuk/alang-alang 

 

▪ Arsitektur Majapahit Lama 

Konstruksi bangunan dari kayu berdiri 

di atas batur, pemisah ruang bahan non 

permanen, atap genting tanah liat 

 

▪ Arsitektur Majapahit Akhir 

Sama dengan Arsitektur Majapahit 

Lama, tapi sudah punya sekat/pembatas 

yang permanen seperti bata merah 

maupun batu andesit. 

 

 

 
 
Gambar 12. Contoh Ilustrasi nuansa klasik 

Majapahit (Sumber : Google Image). 

 

 
Gambar 13. Relief yang menunjukkan 

bangunan Majapahit, di Museum Trowulan 

Mojokerto (Sumber : Google Image). 

 

Pengelompokan tersebut didapatkan 

dari hasil penelitian para ahli lewat  

historiografi maupun relief-relief yang 

ada di setiap penginggalan fisik 

Majapahit seperti Candi, Gapura, dll. 

Jadi jika ditarik kesimpulan, ciri dari 

arsitektur bangunan Majapahit adalah : 

 

▪ Dasar lantai bangunan lebih tinggi dari 

muka tanah asli 

▪ Masih menggunakan struktur Kayu 

▪ Masih menggunakan material dari 

alam, seperti bata merah, batu andesit, 

kayu, atap ijuk maupun genting tanah 

liat, dll. 

 

Dari ciri-ciri tersebut bukti otentik 

arsitektur Majapahit dapat dilihat pada 

bekas peninggalannya, terutama di 

daerah Kec. Trowulan, Mojokerto. 

 

 

 
Gambar 14. Beberapa peninggalan 

Majapahit berupa bangunan fisik di 

Trowulan, Gapura Benar, Gapura Bajang 

Ratu, dan Pendopo Agung (Sumber : 

Google Image). 



 

 
Gambar 15. Rekonstruksi Rumah Kawula 

Majapahit di Museum Trowulan (Sumber : 

Google Image). 

 

Dari pemaparan diatas, maka 

pemakaian material pada bangunan 

maupun fasilitas baru dalam proyek ini 

akan menggunakan material yang 

mirip/identik dengan tampak material 

bangunan Majapahit, seperti : bata merah, 

batu andesit, kayu, umpak, genting sirap 

dan kayon, Lisplank Ukir, Ornamen Surya 

Majapahit, dll. 

 

 

 
Gambar 16. Material yang akan dipakai 

untuk fasilitas/bangunan baru (Sumber : 

Google Image). 

 

b) Transformasi 

 

Gambar 17. Transformasi Blok 1 dan 2 

(Sumber : Pribadi). 

 

 
Gambar 18. Transformasi Blok 3 dan 4 

(Sumber : Pribadi). 

 

 

 
Gambar 19. Transformasi Blok 5 dan 6 

(Sumber : Pribadi). 

 



 

 
Gambar 20. Transformasi Blok 1 dan 2 

berdasarkan kekhasan daerah Sumpah 

Palapa Gajah Mada (Sumber : Pribadi) 

 

 

 
Gambar 21. Transformasi Blok 3 dan 4 

berdasarkan kekhasan daerah Sumpah 

Palapa Gajah Mada (Sumber : Pribadi) 

 

 
Gambar 22. Transformasi Blok 5 dan 6 

berdasarkan kekhasan daerah Sumpah 

Palapa Gajah Mada (Sumber : Pribadi) 

 

4.3 Rencana Blockplan, Layout, dan 

Siteplan Baru 

a) Blockplan Rencana 

 
Gambar 23. Blockplan Rencana (Sumber : 

Pribadi). 

 

b) Layout dan Siteplan Rencana 

 
Gambar 24. Layout rencana (Sumber : 

Pribadi). 



 

 
Gambar 25. Siteplan rencana (Sumber : 

Pribadi). 

 

 

4.4 Hasil Akhir 

a) Suasana siang hari 

 

 

 

 

 

 
Gambar 26. Suasana siang hari full site 

(Sumber : Pribadi). 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
Gambar 27. Suasana siang hari setiap blok 

baru (Sumber : Pribadi). 

 

 

b) Suasana malam hari 

 

 

 
 

 

 

 
Gambar 28. Suasana malam hari full site 

(Sumber : Pribadi). 

 

 

 

 

 

 



 

5. KESIMPULAN 

Obyek Wisata Hutan Kota Gajah Mada 

ini merupakan obyek wisata yang unik, 

karena mungkin belum ada kombinasi antara 

hutan kota bercampur dengan Stadion Sepak 

Bola dan Gedung Olah Raga. 

 

Namun karena kondisi existing disana 

yang tidak tertata dengan baik, sebagian 

besar sisa lahan dibiarkan begitu saja, 

fasilitasnya kurang, tidak adanya ciri khas 

yang menojol, dan beberapa kekurangan 

lain, membuat obyek wisata ini kurang 

menarik & kurang layak. 

 

Opsi yang bisa menjadi solusi adalah 

berupa pengembangan area wisata tersebut, 

dengan memanfaatkan sisa lahan yan belum 

terpakai. Namun bukan sekedar 

pengembangan, tapi juga memunculkan 

ikon/citra baru tersendiri. Dalam hal ini opsi 

yang paling bagus dan ideal untuk dijadikan 

ide memunculkan citra baru tersebut yakni 

mengangkat nilai sejarah Majapahit, yang 

tentunya sangat kental di kab. Mojokerto. 

 

Ketika sebuah obyek wisata bernama 

Gajah Mada yang merupakan Mahapatih 

paling dikenal dalam sejarah Majapahit, 

kemudian ternyata didalam obyek wisata 

tersebut menyuguhkan nuansa Majapahit 

dengan Tema Sumpah Palapa, yang 

menampilkan fasilitas-fasilitas bernuansa 

berbagai daerah persatuan Nusantara 

Sumpah Palapa, tentunya akan sangat 

menarik karena belum ada sebelumnya 

 

Jika hal itu terwujud, maka Mojosari 

maupun Kabupaten Mojokerto punya obyek 

wisata baru yang berbeda, yang bisa menarik 

pengunjung lokal dari dalam wilayah 

Mojokerto, maupun secara luas dari luar 

Mojokerto. Sehingga potensi untuk 

menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar 

semakin besar, dan manfaatnya bisa 

langsung dirasakn bersama oleh seluruh 

masyarakat.
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