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Abstract 

Trowulan became the chosen area to become Kampung Majapahit because Trowulan is an 

archaeological site from the Majapahit period that has produced a legacy in social culture. This 

research is related to the analysis of the adoption of innovation of Kampung Majapahit program phase 

1 and stage 2 by Trowulan community, especially Bejijong Village, Sentonorejo Village and Jatipasar 

Village. Data analysis method used in this research is descriptive qualitative. The results of this study 

can be stated as follows: In the knowledge stage, there is a difference of initial knowledge between the 

people of Bejijong village and Sentonorejo Village community in understanding innovation. At the stage 

of persuasion, the positive and negative behaviors of the target audience are influenced by the relative 

merits and harmony of the innovation. At the decision-making stage is done based on optional 

individual decisions with different tempos of each individual. While in the implementation phase, the 

recipient of innovation has not been able to fully utilize it in accordance with the purpose of the 

innovation so that the changes can not yet be fully felt. In the stabilization phase, the target targets are 

generally fixed on the decision even though the recipient of the innovation has constraints in its 

utilization. The level of acceptance of innovation apart from being influenced by the attributes of 

innovation itself is also influenced by the types of innovation decisions, communication channels, social 

systems, and change agents. 
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Abstrak 

Trowulan menjadi daerah yang dipilih untuk menjadi Kampung Majapahit karena Trowulan 

merupakan situs purbakala dari masa Majapahit yang telah menghasilkan warisan dalam hal sosial 

kebudayaan. Penelitian ini berkaitan dengan analisis terhadap penerimaan inovasi program Kampung 

Majapahit tahap 1 dan tahap 2 oleh masyarakat Trowulan, khususnya Desa Bejijong, Desa Sentonorejo 

dan Desa Jatipasar. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut: Pada tahap pengetahuan, terdapat 

perbedaan pengetahuan awal antara masyarakat Desa Bejijong dan masyarakat Desa Sentonorejo dalam 

memahami inovasi. Pada tahap persuasi, perilaku positif dan negatif target sasaran dipengaruhi oleh 

manfaat relatif dan keserasian dari inovasi tersebut. Pada tahap pengambilan keputusan dilakukan 

berdasarkan keputusan individual opsional dengan tempo yang berbeda masing-masing individu. 

Sementara dalam tahap implementasi, penerima inovasi belum dapat sepenuhnya memanfaatkannya 

sesuai dengan tujuan inovasi tersebut sehingga perubahan belum dapat sepenuhnya mereka rasakan. 

Dalam tahap pemantapan, umumnya target sasaran tetap pada keputusannya walaupun penerima inovasi 

mengalami kendala dalam pemanfaatannya. Tingkat penerimaan inovasi selain dipengaruhi oleh atribut 

inovasi itu sendiri juga dipengaruhi oleh tipe keputusan inovasi, saluran komunikasi, sistem sosial, dan 

agen perubahan. 

Kata kunci : adopsi inovasi, inovasi, Kampung Majapahit 
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Pendahuluan 

Trowulan merupakan suatu daerah yang memiliki situs purbakala dari masa Majapahit dan 

ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional berdasarkan SK Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 260/M/2013 tanggal 30 Desember 2013. Salah satu 

upaya untuk melestarikan budayanya adalah dengan program Kampung Majapahit. Konsep 

Kampung Majapahit merupakan konsep pelestarian situs yang mengarah pada konservasi. 

sasaran pelestariannya tidak hanya pada peninggalan arkeologi saja, melainkan meliputi juga 

karya peninggalan arsitektur lingkungan pemukiman serta situs sejarahnya. 

Program pembangunan Kampung Majapahit merupakan proyek besar yang melibatkan 

banyak pihak dalam teknis pelaksanaannya, baik dalam masalah penganggaran, penentuan 

desain, dan juga pelaksanaan di lapangan. Program Kampung Majapahit merupakan upaya 

untuk membentuk suatu kampung yang bernuansa Majapahit dengan mambangun Rumah 

Majapahit di rumah-rumah masyarakat. Model bangunan Rumah Majapahit yaitu temboknya 

tersusun dari bata merah sehingga terlihat natural, pondasi tersusun dari batu setinggi hampir 

1 meter, dua daun pintu kembar yang terbuat dari kayu, serta terdapat 2 buah jendela pada sisi 

kiri dan kanan bangunan. 

Pembangunan Kampung Majapahit merupakan ide baru yang dikenalkan dan diterapkan 

dalam masyarakat Trowulan dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Rogers (1983) 

mendefinisikan inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan 

diterima sebagai suatu hal baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.  

Pengenalan awal dilakukan melalui sosialisasi oleh TPK di balai desa masing-masing desa 

kepada masyarakat sasaran. Dalam memperkenalkan program ini kepada masyarakat, 

pemerintah lebih banyak melakukannya melalui saluran komunikasi antarpribadi 

(interpersonal) jika dibandingkan dengan publikasi melalui media massa. 

Kriteria masyarakat sebagai penerima program ini adalah diantaranya adalah rumahnya 

berdekatan berdekatan/mengarah ke situs-situs, jumlah rumah yang dibangun disesuaikan 

dengan alokasi bantuan keuangan yang diterima desa, apabila rumah warga yang 

berdekatan/mengarah ke situs belum memenuhi kuota atau tidak bersedia untuk dibangun dapat 

dialihkan ke rumah warga disekitarnya, dan membuat surat pernyataan kesediaan pemilik 

rumah untuk dibangun rumahnya. 

Pada awal pengenalan program Kampung Majapahit sempat mendapat reaksi negatif dari 

masyarakat yaitu pada tahap 1. Namun, pemerintah segera melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat agar mereka dapat tertarik dengan program tersebut. Hal ini ternyata membuahkan 

hasil sehingga pada tahap 2 masyarakat dapat bersikap positif terhadap program tersebut. 

Tetapi masih ada masyarakat yang termasuk dalam sasaran utama dari program ini menolak 

rumahnya untuk dibangun pada tahap 2. Pembangunan tahap 2 dapat tetap berjalan karena 

kuota dapat terpenuhi dari rumah-rumah masyarakat yang bersedia untuk dibangun walaupun 

tidak berada pada kawasan prioritas sasaran program. 

Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis adopsi inovasi program Kampung Majapahit 

tahap 1 dan tahap 2 oleh masyarakat Trowulan khususnya masyarakat Desa Bejijong, Desa 

Sentonorejo dan Desa Jatipasar. Peneliti akan mencari lebih dalam mengenai bagaimana adopsi 

inovasi program pembangunan Kampung Majapahit di Trowulan yang hasilnya dapat 

digunakan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan pada program-program 

pembangunan selanjutnya yang merupakan inovasi agar dapat berjalan sesuai tujuan dan dapat 

mengatasi hambatan—hambatan yang muncul dari masyarakat. 



Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun tipe pendekatan penelitian ini 

adalah penelitian studi kasus. Peneliti menggunakan penelitian studi kasus karena dipandang 

lebih sesuai untuk mengetahui dinamika gambaran proses adopsi inovasi pembangunan 

Kampung Majapahit oleh masyarakat. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Peneliti memilih informan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

program pembangunan Kampung Majapahit khususnya pihak-pihak yang berkaitan langsung 

dengan pengkomunikasian informasi tersebut. Informan harus memiliki kriteria terlibat secara 

aktif dalam program Kampung Majapahit dan memiliki cukup banyak waktu untuk dimintai 

informasi. Informan terdiri dari masyarakat yang menerima dan menolak program Kampung 

Majapahit serta beberapa Tim Pengelola Kegiatan di Desa Bejijong, Desa Sentonorejo, dan 

Desa Jatipasar. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mereduksi data dengan memilih hal-hal 

pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah itu data yang 

sudah direduksi, disajikan dalam bentuk uraian singkat dan kemudian penarikan kesimpulan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penerimaan Masyarakat Terhadap Program Kampung Majapahit 

Program Kampung Majapahit merupakan sebuah inovasi bagi masyarakat. Inovasi ini tidak 

lantas diterima dan diadopsi sepenuhnya oleh masyarakat. Terdapat penolakan diantara 

masyarakat yang menjadi sasaran utama atas program tersebut. Pengadopsian suatu inovasi 

dapat diketahui melalui pendekatan proses difusi inovasi yang dikemukakan oleh Rogers. 

Proses adopsi inovasi meliputi 5 (lima) tahap, yaitu tahap pengetahuan (knowledge), tahap 

persuasi (persuasion), tahap pengambilan keputusan (decision), tahap implementasi, dan tahap 

pemantapan (confirmation). Pembahasan lebih lanjut mengenai tahapan tersebut akan 

diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Tahap Pengetahuan 

Pada tahap ini, terdapat perbedaan pengetahuan yang dimiliki khalayak tentang program 

Kampung Majapahit. Perbedaan tersebut meliputi penggunaan bangunan Rumah Majapahit 

yang sudah dibangun nantinya, serta cara dan aturan pembangunan dari bangunan Rumah 

Majapahit. Antara masyarakat di Desa Bejijong dengan Desa Sentonorejo memiliki 

pengetahuan awal yang berbeda mengenai program Kampung Majapahit, tepatnya pada 

pembangunan Rumah Majapahit. Perbedaan pengetahuan juga terdapat pada bentuk 

bangunannya. 

Pada program Kampung Majapahit, adanya perbedaan pengetahuan diantara masyarakat 

sasaran menjadi perhatian tersendiri karena pengetahuan yang dimiliki masing-masing 

individu tersebut akan berpengaruh pada tahap selanjutnya yaitu tahap persuasi, dimana 

mereka sudah mulai untuk mempertimbangkan relevan tidaknya inovasi tersebut pada 

dirinya. 

 

 

 



2. Tahap Persuasi 

Pada tahap persuasi, individu akan membentuk sikap terhadap inovasi yang telah 

diketahuinya pada tahap pengetahuan. Pada tahap persuasi akan terbentuk sikap positif dan 

sikap negatif masing-masing individu terhadap inovasi. Pada program Kampung Majapahit 

ini, tahap persuasi dipengaruhi oleh sifat-sifat inovasi yaitu manfaat relatif dan keserasian. 

Manfaat relatif berkaitan dengan keuntungan yang dirasakan lebih baik dari ide ataupun 

gagasan yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan keserasian merupakan kesesuaian inovasi 

dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan. Selective perception berperan penting dalam 

penentuan perilaku komunikasi pada tahap ini. 

 

3. Tahap Pengambilan Keputusan 

Tahap pengambilan keputusan merupakan tahapan seseorang untuk membuat keputusan 

terhadap sebuah inovasi, apakah akan menerima atau menolak. Dalam program Kampung 

Majapahit, keputusan untuk menerima ataupun menolak inovasi merupakan keputusan 

individual opsional. Pengambilan keputusan pada tahap ini sangat dipengaruhi oleh tahap-

tahap sebelumnya yaitu tahap pengetahuan dan tahap persuasi. Pengambilan keputusan 

untuk menolak ataupun menerima tidak berjalan bersama-sama antara satu individu dengan 

individu lain. Hal ini menjadi wewenang masing-masing karena tipe keputusannya adalah 

keputusan individual opsional. Setiap sikap positif seseorang pada tahap persuasi tidak 

berarti seseorang tersebut memberikan putusan menerima, begitu pula sebaliknya setiap 

sikap negatif pada tahap persuasi tidak lantas memberikan keputusan menolak inovasi. Hal 

tersebut tetap disesuaikan pada pertimbangan masing-masing. 

 

4. Tahap Implementasi 

Tahap implementasi merupakan tahap dimana seseorang mulai menggunakan inovasi 

sambil mempelajari inovasi tersebut lebih lanjut. Program Kampung Majapahit mulai 

diperkenalkan dan dibangun pada tahun 2014, dan sampai saat ini pembangunan masih terus 

berlanjut. Selama 3 tahun setelah dibangunnya Rumah Majapahit, masyarakat merasakan 

perubahan yang terjadi berbeda-beda. . Mayoritas masyarakat penerima Rumah Majapahit 

di Desa Bejijong dapat memanfaatkan dengan baik inovasi tersebut sehingga ada perubahan 

yang dapat mereka rasakan. Berbeda halnya dengan masyarakat penerima Rumah Majapahit 

di Desa Sentonorejo, masih banyak yang belum dapat memanfaatkan inovasi tersebut 

sehingga belum begitu banyak perubahan yang dapat mereka rasakan. 

 

5. Tahap Konfirmasi 

Tahap pemantapan merupakan tahap dimana seseorang akan mencari pembenaran atau 

pendapat yang membenarkan keputusannya untuk memastikan atau mengkonfirmasikan 

keputusan yang telah diambilnya. Pesan-pesan tersebut bisa lebih menguatkan keputusan 

yang telah diambil atau justru sebaliknya yaitu bisa mengubah keputusannya jika pesan-

pesan tersebut bertentangan dengan inovasi. Masyarakat menyatakan bahwa pada akhir 

tahap adopsi inovasi ini mereka masih tetap pada keputusannya masing-masing untuk 

menerima maupun menolak. Meskipun pada kenyataannya masih banyak terdapat 

kekurangan-kekurangan program ini pada pelaksanaannya diantaranya susahnya perawatan 

bangunan tersebut serta tidak adanya ketentuan dari pemerintah untuk pemanfaatannya. 

Pada tahap ini, target sasaran berusaha untuk mengkonfirmasikan dan memastikan bahwa 

putusan yang mereka ambil sudah tepat, salah satunya dengan sharing dengan tetangga 



mereka yang memiliki keputusan yang sama. Hal ini dapat lebih meyakinkan mereka atas 

keputusannya masing-masing 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Inovasi 

Program Kampung Majapahit merupakan sebuah inovasi program pelestarian budaya. 

Program ini pun tidak diterima oleh masyarakat secara serentak. Penerimaan tersebut berbeda-

beda antara satu individu dengan individu lain. Hal tersebut membutuhkan waktu dan proses 

adopsi yang panjang. Menurut Rogers dan Shoemaker dalam Hanafi (1987) hal ini dikatakan 

sebagai kecepatan adopsi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi adalah 

karakteristik inovasi itu sendiri. Tetapi selain hal tersebut, terdapat 4 faktor lain yang 

mempengaruhi kecepatan adopsi, yaitu tipe keputusan inovasi, saluran komunikasi, sistem 

sosial, dan agen perubahan. Lebih lanjut akan dijelaskan pada uraian berikut: 

 

1. Tipe Keputusan Inovasi 

Pada program Kampung Majapahit, faktor tipe keputusan inovasi turut mempengaruhi 

kecepatan pengadopsian inovasi. Sejak awal program diluncurkan, keputusan untuk 

menerima atau menolak sudah ditetapkan yaitu ditangan masyarakat masing-masing. Jika 

tipe pengambilan keputusan yang ditetapkan yaitu tipe keputusan otoritas, bisa jadi tempo 

yang dibutuhkan untuk mengadopsi inovasi tersebut lebih singkat karena hal ini akan 

menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat untuk dipenuhi. Namun, dengan tipe keputusan 

otoritas juga dapat memungkinkan timbulnya penolakan dari banyak pihak karena program 

ini menyentuh daerah privat dari masyarakat yaitu rumah tempat tinggal mereka. Oleh 

karena itu, walaupun tipe keputusan individual opsional memerlukan waktu yang lebih lama 

jika dibandingkan dengan tipe keputusan otoritas, namun hal ini dinilai menjadi pilihan 

keputusan yang terbaik. 

 

 

2. Saluran Komunikasi 

bahwa pada pengenalan program Kampung Majapahit, para agen perubahan menggunakan 

saluran komunikasi interpersonal karena target sasaran inovasi tersebut adalah masyarakat 

pedesaan. Kondisi masyarakat pedesaan khususnya di tiga desa yang menjadi sasaran ini 

memang tidak terbiasa dengan komunikasi melalui media massa maupun media sosial atau 

internet. Oleh karena itu, pilihan untuk menggunakan komunikasi interpersonal merupakan 

pilihan yang tepat dalam menyebarkan inovasi. Dalam hal ini, faktor saluran komunikasi 

cukup mempengaruhi kecepatan pengadopsian oleh masyarakat. Melalui komunikasi 

interpersonal, setiap tahap dalam proses adopsi dapat dilakukan dengan baik. Informasi 

mengenai program Kampung Majapahit dapat diterima secara langsung oleh masyarakat. 

 

3. Sistem Sosial 

Pengadopsian inovasi program Kampung Majapahit dipengaruhi oleh sistem sosial 

khususnya norma sosial yang berlaku pada masing-masing desa. Desa Bejijong dapat 

mengadopsi lebih cepat jika dibandingkan dengan dua desa lainnya yaitu Desa Sentonorejo 

dan Desa Jatipasar. Masyarakat Desa Bejijong memang sudah terbiasa dengan adanya 

upaya-upaya pelestarian budaya Majapahit sebelum adanya program Kampung Majapahit. 

Hal ini ditandai dengan adanya sebutan Desa Bejijong sebagai desa wisata. Sebutan desa 



wisata tersebut salah satunya didasari oleh banyaknya aktivitas masyarakat yang berkaitan 

dengan pelestarian budaya yaitu mayoritas masyarakatnya merupakan pengrajin patung batu 

dan cor kuningan serta adanya Sanggar Bhagaskara. Berbeda dengan kecepatan 

pengadopsian oleh masyarakat Desa Sentonorejo dan Desa Jatipasar. . Adopsi inovasi yang 

terdapat di kedua desa tersebut lebih lamban jika dibandingkan dengan Desa Bejijong. Hal 

ini dikarenakan masyarakatnya masih belum memiliki kesadaran yang cukup atas upaya 

pelestarian budaya khususnya Majapahit. 

 

4. Agen Perubahan 

Agen perubahan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan adopsi 

suatu inovasi. Agen perubahan memiliki beberapa tugas utama yang dilakukan agar proses 

adopsi inovasi dapat berjalan dengan baik. Jika agen perubahan dapat menjalankan tugas 

dan perannya dengan baik, maka penerimaan inovasi pun dapat berjalan dengan baik pula. 

Pada program Kampung Majapahit ini, para agen perubahan baik yang ada di Desa Bejijong, 

Desa Sentonorejo, maupun Desa Jatipasar umumnya dapat melakukan tugasnya dengan 

baik. Namun belum dapat menjalankan semua tugas dan perannya sebagai agen perubahan. 

Pada tugas mendiagnosa permasalahan yang ada di masyarakat belum dapat dijalankan 

dengan baik karena agen perubahan menyesuaikan pelaksanaan program tersebut dengan 

ketentuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga perubahan dan ketentuan tersebut sudah 

menjadi sebuah keharusan untuk dijalankan dan dipenuhi oleh target sasaran yang 

memutuskan untuk menerima program tersebut. Sehingga pada faktor agen perubahan, ini 

tidak menjadi penghambat dalam mempercepat proses adopsi inovasi karena agen 

perubahan telah menjalankan sebagian besar tugas-tugas utamanya. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerimaan masyarakat Desa 

Bejijong, Desa Sentonorejo, dan Desa Jatipasar terhadap program Kampung Majapahit di 

Kecamatan Trowulan, peneliti menyimpulkan bahwa pada penerimaan tersebut terlihat 

kecenderungan masyarakat adalah menerima adanya program tersebut. Walaupun 

kecenderungannya adalah penerimaan dari masyarakat, tetapi tetap ada penolakan dari 

beberapa masyarakat yang menjadi target sasaran. Penerimaan masyarakat terhadap program 

Kampung Majapahit yang dianalisis melalui proses adopsi inovasinya, terdapat tahapan yang 

tidak berjalan dengan baik sehingga berpengaruh pada tahap-tahap selanjutnnya. Selain itu juga 

terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tempo waktu yang dibutuhkan 

untuk sebuah inovasi dapat diterima oleh masyarakat. 
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