
RENCANA DAN PERJALANAN STUDY TOUR 

KE PENINGGALAN KERAJAAN MAJAPAHIT 

 

 Pada sekitar tanggal 20an, saya diberitahu teman saya bahwa hari minggu 

tepatnya tangal 1 Nopember akan diadakan Study Tour ke peninggalan Kerajaan 

Majapahit. Saya langsung senang mendengarnya. 

 Pada tanggal 29 Oktober 2009, semua siswa-siswi kelas IV – VI, diberi kartu 

pemberitahuan kepada orang tua bahwa hari minggu tepatnya tanggal 1 

Nopember 2009 diadakan Study Tour. Kartu pemberitahuan itu tadi saya 

kasihkan kepada Ibu, dan ternyata saya dibolehkan karena bisa menambah ilmu 

pengetahuan dan hiburan. 

 Pada tanggal 30 Oktober, tepatnya hari jumat kartu pemberitahuan itupun 

saya berikan kepada sekretarisnya, dan sorenya saya pun mengikuti acara 

ekstrakurukuler Pramuka. Saya pun diajak teman-teman saya supaya masuk regu 

mereka. Akhirnya saya pun masuk regu mereka. 

 Regu kami membuat nama regu yang bernama Regu Singa. Regu kami 

berjumlah 9 (sembilan) anak, diantaranya ; Aji (Kelas V) sebagai Pinru, Angga 

(kelas V) sebagai 

Wapinru, sedangkan 

Bayu (kelas V), Ubed 

(kelas IV), Feri (kelas 

IV), Angga (kelas IV), 

Wira (kelas V), Irul 

(kelas V), dan saya 

sebagai anggota. Dan regu kami membuat zel-zel yang nadanya sama persis 

dengan lagunya Netral yang lagunya Garuda Di Dadaku. 

 Sebelum disuruh membuat zel-zel, semua regu disuruh oleh Pembina kami 

yang bernama Imam Muchsin, untuk mencatat bekal yang harus dibawa ke 

Peninggalan Kerajaan Majapahit. Diantaranya ; alat tulis menulis, perlengkapan 

ibadah, bekal makanan dan minuman, pisang, balon, dan permen sondok, 



 Pada tanggal 32 Oktober 2009, tepatnya hari sabtu, saya bersiap-siap untuk 

menata / merapikan bekal-bekal yang harus dibawa besok. 

 Pada tanggal 1 Nopember 2009, tepatnya hari Minggu saya bangun jam 

04.30 (empat lebih tiga puluh menit / setengah lima) dan berangkat pada pukul 

06.50 (enam lebih lima puluh menit / tujuh kurang sepuluh menit). 

 Pada saat saya sudah tiba disana, truknya sudah ada disana / sudah datang. 

Truknya dikasih spanduk, spanduk itu berisi gambar Tunas kelapa dan alamat 

sekolah. Sebelum berangkat study tour, semua regu harus berhitung supaya tidak 

ada yang tertinggal. Semua regupun pas. Akhirnya kami berangkat study tour 

sekitar pukul 07.15 (tujuh lebih lima belas menit / tujuh lebih seperempat). 

 Di dalam perjalanan kami bertemu dengan Bpk Zamroni, Bpk Qomar, dan 

Bpk Andik. Sekitar 30 menit kemudian kami semua sudah ada di tempat tujuan. 

Tujuan pertama yang kita kunjungi adalah Makam Troloyo. Di dalam makan 

Troloyo ada Syeh Jumadil Kubro, Ayah Sunan Kudus, Dll. Akan tetapi makam 

Troloyo bukan peninggalan kerajaan Majapahit melainkan agama Islam. Di 

belakang makan Troloyo terdapat makam warga penduduk daerah. Di dalam 

makam tersebut ada makam Kencono Wungu, Damar Wulan, beserta 7 

prajuritnya.  

 Tujuan kedua yang kita kunjungi adalah Candi Tikus. Candi Tikus merupakan 

tempat pemandian putri-putri kerajaan Majapahit. Waktu di situ saya melihat 

anak memakai topi koboi lalu difoto oleh ayahnya, dan membawa buah maja. 

Candi Tikus terletak di dusun Dinuk desa Dinuk kecamatan Trowulan Kabupaten 

Mojokerto.  

 Tujuan ketiga yang kita kunjungi adalah Candi Bajang Ratu. Candi Bajang 

Ratu merupakan pintu masuk kerajaan Majapahit. Waktu disitu saya lihat peta 

peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit diantaranya; Candi Tikus, Candi 

Bajang Ratu, Gentong Brahu, kolam segaran, dll. Candi Bajang Ratu terletak di 

dusun Kraton desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. 

 Tujuan keempat yang kita kunjungi adalah Museum. Museum merupakan 

tempat penyimpanan barang-barang kuno / bersejarah. Diantaranya ; buli-buli 



(berfungsi untuk wadah minyak, ramuan, dan obat-obatan), Cupu (berfungsi 

untuk wadah penyimpanan barang berharga), pasu / nampan (berfungsi sebagai 

alat untuk membawa makanan dan minuman), Stupika (merupakan stupa dalam 

bentuk kecil), pedupaan, bandul jala, arca / patung, ubin, gua, kowi, gentong, 

arsitektur candi, prasasti, dll. 

 Tujuan yang kita kunjungi berikutnya adalah Pendopo Agung. Di Pendopo 

Agung saya beserta kawan-kawan bias istirahat, memakan bekal dari rumah, beli 

oleh-oleh, dan Sholat Dhuhur. Saya memakan bekal dari rumah lalu istirahat, beli 

oleh-oleh dan Sholat Dhuhur.  

 Setelah Sholat Dhuhur langsung ke Pendopo dan berkumpul dengan 

kelompok masing-masing, dan 

setiap kelompok berputar. Waktu 

sambil duduk berputar, kelompok 

lain menyanyikan lagu / zel-selnya 

beserta gerakannya. Setelah 

semua regu menyanyikan zel-

zelnya, kami semua bermain 

sedang apadan barang siapa yang tidak bisa menjawab akan dikenakan hukuman. 

Ternyata yang tidak bisa menjawab adalah regu Singa dan regu Lily.  

 Setelah bermain sedang apa games pun diganti. Semua siswa-siswi disuruh 

untuk meniup balon yang dibawa. Setelah semua meniup balon, games pun 

dimulai. Setelah games selesai balon yang ditiup tadi diinjak kaki supaya meletus.  

 Setelah dari Pendopo Agung, kita pun pulang. Setelah tiba di MIIW, saya 

belum dijemput. Lalu saya bareng Yachi, setiba di rumah saya langsung mandi, 

lalu sholat Ashar dan beres-beres. Dan setiba di rumah saya ditanya oleh ibu 

“enak gak”. Saya menjawab enak tapi kurang enak kalau saya tidak ke candi 

Brahu, Candi Gentong, Kolam Segaran, dll. 

 

Oleh  : M. Fauzi Fahzan Ari (Rizki) 

Kelas  : V 


