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ABSTRAK: 
Trowulan menyimpan banyak kekayaan budaya yang dapat digali sebagai destinasi wisata budaya. Hal 

tersebut dikarenakan Trowulan sebagai daerah yang memiliki banyak peninggalan situs sejarah 

majapahit. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menggali potensi wisata di Trowulan sebagai destinasi 

wisata berbasis budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan pengembangan potensi 

wisata yang masih sedikit diteliti di Indonesia berkaitan dengan branding destination. Penelitian ini 

melakukan perbandingan antara Trowulan dengan Ayuthaya yang memiliki kemiripan potensi wisata 

berbasis budaya dengan harapan dapat berkontribusi bagi pengembangan potensi wisata budaya trowulan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan berbagai literatur. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemetaan potensi wisata budaya trowulan berdasarkan 

model branding destination. 
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ABSTRACT: 
Trowulan as the ancient capital of Majapahit holds a vast cultural resources just waiting to be explored. 

Thus, it is important to contribute to the development of Trowulan as a cultural -based tourism 

destination. The research goal is to contribute to the development of knowledge in terms of destination 

brand that is still lacking in Indonesia. The research team tried to compare Trowulan with Ayutthaya that 

have similar cultural-based tourism resources with hopes to give valuable insights for the development of 

Trowulan. This research uses a descriptive-qualitative approach supported by literature studies. 

Hopefully the research will contribute in mapping out Trowulan’s cultural -based tourism resources 

based on the destination brand model.  
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PENDAHULUAN 

Sebagai sebuah kawasan yang fenomenal dalam sudut pandang sejarah 
perkembangan Indonesia, Trowulan menyimpan banyak kekayaan budaya yang dapat 

digali lebih dalam, baik kekayaan budaya yang berwujud atau tangible heritage maupun 
kekayaan budaya yang tidak berwujud/ intangible heritage. Sebagai sebuah destinasi 

wisata budaya, Trowulan masih meyimpan banyak potensi yang perlu untuk 
dikembangkan secara terintegrasi dan sistematis. Hipotesa awal penelitian ini adalah 
Trowulan sebagai sebuah destinasi wisata budaya memerlukan sebuah strategi branding 

destinasi untuk mensinergikan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada secara 
jelas dan terarah. Hipotesa ini tervalidasi oleh hasil studi literatur yang dilakukan oleh 

tim peneliti, bahwa memang pembentukan brand destinasi sangatlah berguna bagi 
perkembangan suatu kawasan. Perlu dipahami bahwa brand destinasi bukanlah sekedar 
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