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ABSTRAK
M. Sigit Nur Za’im (2018). Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik. Produksi Ruang FML (Forum Musyawarah Lingkungan) Dalam
Pengelolaan Bisnis Villa di Songgoriti.
Pembimbing: Anif Fatma Chawa dan Lutfi Amiruddin
Penelitian ini membahas tentang produksi ruang FML dalam pengelolaan
villa di Songgoriti, Kota Batu. Perkembangan pariwisata di Kota Batu berdampak
terhadap masyarakat khususnya di Songgoriti. Masyarakat Songgoriti
memanfaatkan kegiatan pariwisata yang ada di daerah mereka dengan cara
menyewakan rumah mereka sebagai villa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
memahami dan mengetahui proses terbentuknya produksi ruang yang dilakukan
FML terhadap pengelolaan bisnis villa yang ada di Songgoriti.
Penelitian ini menggunakan teori yang di kemukakan oleh Henry Lefebvre
mengenai produksi ruang dengan gagasan bahwa dalam produksi ruang
menciptakan sebuah praktik ruang yang itu akan menimbulkan representasi ruang
dimana ini merupakan ruang yang dipahami oleh elit masyarakat dan ruang
representasional merupakan ruang yang dipahami oleh masyarakat dari
pengalaman hidup mereka. Selain itu juga, gagasan mengenai ruang abstrak
berbentuk ide dan wacana. Serta ruang absolut yang berbentuk secara fisik.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan
menggunakan metode purposive, yaitu dengan menentukan 3 informan utama dan
5 informan pendukung sebagai sumber dalam penggalian data secara mendalam.
Hasil dari penelitian ini adalah produksi ruang yang di lakukan
oleh FML ini terjadi karena FML melihat peluang bisnis dari kegiatan penyewaan
villa ini dan mereka memproduksi ruang dengan cara memanfaatkan kewenangan
dan dominasi yang mereka miliki kepada masyarakat yang berkecimpung dalam
bisnis penyewaan villa. Dominasi yang dilakukan oleh FML ini salah satunya
dengan cara membentuk Paguyuban Villa dan Paguyuban Pramuwisata serta
membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bisnis penyewaan villa.
Kata kunci :

FML, Produksi Ruang, Ruang Representasional dan Representasi
Ruang
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ABSTRACT
M. Sigit Nur Za’im (2018). Sociology. Faculty of Social Science and Political
Science. Brawijaya University. Production of EDF Space (Environment
Deliberation Forum) In The Management Of Villa Business in Songgoriti.
Guidance by: Anif Ftama Chawa and Lutfi Amiruddin
This study discusses the production of EDF space in the management of
villas in Songgoriti, Batu. The development of tourism in Batu has an impact on
society, especially in Songgoriti. The Songgoriti community makes use of existing
tourism activities in their area by leasing their homes as villas. The purpose of this
research is to understand and know the process of spatial production formed by
FML to manage the existing villa business in Songgoriti.
This research use Henry Lefebvre’s theory with the idea that in the
production of space creates a practice of space which will lead to a representation
of space where it is a space understood by the elite of society and representational
space is a space understood by society from their life experience. In addition to
this idea is about abstract space shaped by ideas and discourse. Also there are
absolute spacious space that physically shaped. The method used in this research
is qualitative method with descriptive approach. The technique used for collecting
data are purposive sampling then decided 3 main informants and 5 supporting
infromants as a source to extracting data in depth.
The result of this research about spatial production by EDF happened
because EDF saw the business opportunity from the rental activity of this villa
and they produced the space by utilizing the authority and they have dominance to
the society who dabbled in the villa rental business. One of the dominance made
by EDF is by forming Paguyuban Villa and Guidance Paguyuban and making the
rules related to villa rental business.
Kata kunci :

EDF, Production of Space, Representational Space and Space
Representation
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan oleh beberapa
negara diseluruh dunia. Negara menggunakan pariwisata sebagai penyokong
ekonomi dan juga tambahan devisa, sehingga pariwisata telah terbukti
menghasilkan berbagai keuntungan ekonomi. Pariwisata merupakan industri gaya
baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal
kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor lain di
dalam negara penerima wisatawan. Pariwisata juga sebagai suatu sektor yang
kompleks meliputi industri-industri seperti industri kerajinan tangan, industri
cinderamata, penginapan dan transportasi (Salah Wahab, 1976:5). Pariwisata
sebagai sebuah industri cukup berperan penting dalam menetapkan kebijaksanaan
mengenai kesempatan kerja, seiring meningkatnya industri wisata di masa yang
akan datang maka akan berdampak pula pada perkembangan perekonomian suatu
bangsa.
Alasan utama pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata,
baik wisata secara lokal, regional, atau ruang lingkup nasional pada suatu negara
sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara
tersebut, dengan kata lain pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan
wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat
banyak (Oka A. Yoeti, 1982 :33). Pembangunan di bidang kepariwisataan
merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan
negara. Sektor kepariwisataan akan disejajarkan kedudukannya dengan sektor lain
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dalam usaha meningkatkan pendapatan negara, maka kepariwisataan dapat disebut
sektor industri pariwisata (Sujali, 1989 :7).
Pada dasarnya banyak daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan alam
dan budaya yang potensial untuk dikembangkan dalam kerangka kepariwisataan
serta memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu destinasi pariwisata kelas
dunia. Namun seringkali pengelolaan yang tidak profesional menghambat
pertumbuhan industri pariwisata pada suatu daerah. Untuk itu perkembangan dan
pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada
jalurnya dan daya dukungnya. Penilaian tingkat perkembangan pariwisata suatu
daerah sangat penting untuk menentukan prioritas dan strategi pengembangannya
serta memproyeksikan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai
dengan pertumbuhan dan perkembangannya untuk masa yang akan datang.
Berdasarkan hal di atas pembangunan industri pariwisata daerah perlu
dikembangkan secara serius dan profesional. Peraturan otonomi daerah dapat
dipastikan mampu mengembangkan industri kepariwisataan untuk menjadi
semakin fokus dan lebih menguntungkan. Undang – undang No. 22 Tahun 1999
tentang otonomi daerah sebenarnya ditujukan untuk menghadapi perkembangan
keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan global. Pelaksanaan
otonomi yang diatur dalam Undang-Undang ini diharapkan akan mendorong
daerah untuk lebih bersikap mandiri karena memiliki kewenangan penuh untuk
mengurus dan mengontrol daerahnya sendiri. Kemandirian tersebut, bisa
menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih baik, termasuk pengelolaan pariwisata
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daerah yang lebih profesional dan mengena seperti halnya yang terjadi di Kota
Batu.
Keluarnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang pembentukan
Kota Batu menandai terlepasnya Batu dari Kabupaten Malang. Semenjak itu Batu
telah resmi berdiri menjadi Kota Batu. Kota Batu terdiri dari 3 Kecamatan yaitu
Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo (Pemerintah Kota
Batu, 2014). Kota Batu telah dikaruniai dengan panorama alam yang indah dan
didukung dengan udara yang sejuk serta kondisi dari Kota Batu yang merupakan
kawasan pegunungan yang mempunyai daya tarik tersendiri

sehingga akan

menarik minat masyarakat atau wisatawan untuk datang dan menikmati Kota
Batu. Sehingga pada tahun 2007 Kota Batu berdedikasi menjadi Kota Wisata
(Pemerintah Kota Batu, 2014).
Dengan besarnya potensi wisata yang dimiliki Kota Batu menjadikan objek
wisata di Kota Batu sangat beragam, mulai dari objek wisata alami maupun
buatan. Salah satu contoh objek wisata alami yang ada di Kota Batu adalah objek
wisata air terjun Coban Rondo, Coban Talun, Rafting Kaliwatu, Pemandian air
panas Cangar dan Gunung Banyak. Sedangkan objek wisata buatan antara lain
Jatim Park 1 dan 2, Museum Angkut, Paralayang, dan Omah Kayu. Dengan
potensi wisata yang dimiliki, Kota Batu mulai mengembangkan objek wisata yang
ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat serta menambah
pendapatan daerah. Menurut data BPS Kota Batu tahun 2015, dalam kurun waktu
tiga tahun terakhir wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu mengalami
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peningkatan. Tahun 2012 jumlah wisatawan sebesar 1,6 juta, tahun 2013 1,8 juta
dan tahun 2014 sebesar 2 juta wisatawan (Pemerintah Kota Batu, 2015).
Saat ini pariwisata di Kota Batu telah berkembang menjadi sebuah industri
yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya objek-objek wisata yang
ada di Kota Batu seperti Jatim Park 1 dan 2, Selecta, Kusuma Agro, pemandian
air panas Cangar, BNS, Museum Angkut dan masih banyak lagi lainya. Sektor
pariwisata juga menyumbang sekitar 65% pendapatan asli daerah (PAD) Kota
Batu (Anonim, 2016). Bagi masyarakat dan pengusaha, mereka memaknai
pariwisata sebagai ajang atau peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Pariwisata
menawarkan peluang pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para
wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Pariwisata merupakan sektor yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi
dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan
sektor lain di dalam negara penerima wisatawan (Wahab, 1976:5). Hal ini yang
memicu Kota Batu dalam meningkatkan inovasinya sebagai kota yang mandiri
terutama segi fasilitas dan layanan. Peningkatan dalam hal fasilitas dan layanan
tentu akan dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Batu
dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran. Data BPS menunjukkan bahwa
setengah dari jumlah angkatan kerja yang ada di Kota Batu bekerja pada sektor
jasa/pelayanan yakni sebesar 50.80 % selebihnya 29.83% di pertanian dan 17.41%
bekerja pada sektor industri (Pemerintah Kota Batu, 2015).
Sebagai Kota Wisata, sebagian besar masyarakat yang ada di Kota Batu
bekerja pada sektor jasa. Seperti halnya yang terjadi di daerah Songgoriti,
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sebagian besar masyarakat Songgoriti bekerja sebagai jasa penyewaan villa
kepada wisatawan. Villa adalah tempat tinggal atau rumah yang dengan sengaja
difungsikan untuk disewakan atau digunakan sendiri dan biasanya dibangun pada
kawasan objek wisata (Sulastri, 2012:12). Selain objek-objek tempat wisata,
kebutuhan lain yang cukup menjanjikan sebagai ladang bisnis adalah kebutuhan
wisatawan akan rumah tinggal sementara. Pasalnya para wisatawan yang
berkunjung ke Kota Batu sangat beragam, tidak hanya para wisatawan dari Kota
Batu, Malang dan daerah-daerah sekitarnya tetapi para wisatawan datang dari
beragam daerah bahkan dari luar Provinsi Jawa Timur. Wisatawan yang datang
dari Malang ataupun luar Jawa Timur kebanyakan menghabiskan waktu untuk
berlibur lebih dari satu hari, dan ini otomatis mereka memerlukan tempat
menginap. Peluang inilah yang dilirik oleh warga Songgoriti ataupun investor
dengan menanamkan modal guna membangun penginapan baik berupa villa
maupun hotel.
Kota Batu juga mulai berbenah untuk melengkapi sarana dan prasarana
seperti hotel, villa serta penambahan objek wisata baru dan wahana tourism center
mulai dikembangkan untuk menambah minat wisatawan yang berkunjung dan
memberi kenyamanan terhadap masyarakat atau wisatawan yang datang berlibur
ke Kota Batu. Salah satu pengembangan yang hingga saat ini terjadi khususnya di
daerah Songgoriti adalah pengembangan rumah hunian yang disewakan kepada
wisatawan yang membutuhkan penginapan. Songgoriti berkembang menjadi
daerah penginapan bagi para wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata
yang ada di Kota Batu.
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Salah satu pusat berdirinya villa di Kota batu adalah Songgoriti. Akan tetapi
villa-villa yang disewakan bukan murni villa sebagai mana yang telah dijelaskan
di awal. Villa yang dimaksud disini sebenarnya adalah bangunan rumah hunian
warga. Namun sebagian besar rumah yang ada di Songgoriti telah mengalami
perubahan, baik secara definisi maupun secara kegunaanya. Secara definisi seperti
apa rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana
pembinaan didalam keluarga. Akan tetapi warga di Songgoriti tidak lagi
mendifinisan rumah sebagai tempat tinggal, mereka memanfaatkan rumah sebagai
tambahan penghasilan untuk ekonomi kelraga dengan cara menyewakan kepada
wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. Secara kegunaan rumah berguna
sebagai tempat berlindung terhadap cuaca atau iklim dan udara yang lembab serta
untuk memnunjang kegiatan penghuni rumah seperti tidur, mandi, masak, tempat
berkumpul keluarga dan tempat bersosialisasi antara penghuni keluarga (Frick,
2006:1). Akan tetapi sebagian besar rumah yang ada di Songgoriti tidak lagi
digunakan sebagai rumah hunian untuk keluarga. Faktor perkembangnya industri
pariwisata dan besarnya pasar akan tempat hunian sementara bagi wisatawan
membuat warga Songgoriti memodifikasi rumah mereka agar dapat disewakan
kepada wisatawan dan juga sekaligus tetap dijadikan tempat tinggal keluarga.
Dengan peningkatan kunjungan wisatawan dan adanya aktivitas pariwisata
yang berlangsung, secara tidak langsung akan membawa dampak atau pengaruh
terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dampak yang
terlihat yaitu adanya proses kapitalisasi terhadap tempat tinggal mereka. Menurut
Karl Marx, sistem kapitalisme ditandai dengan upaya untuk meningkatkan
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keuntungan atau akumulasi kapital yang tinggi (Marx, 1973:79). Seperti halnya
yang terjadi di Songgoriti, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang
warga Songgoriti pemilik villa mengatakan bahwa menyewakan rumah hunian
kepada para wisatawan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan sebagai
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut informan, keuntungan yang
didapat dari menyewakan rumah hunian kepada wisatawan mampu menghasilkan
keuntungan yang tinggi. Dalam sehari rata-rata mereka bisa menyewakan 3
sampai 5 kamar kepada wisatawan dengan tarif 70.000 sampai 100.000 rupiah per
kamar. Hal ini yang mendorong masyarakat daerah Songgoriti berbondongbondong menyewakan rumah huniannya kepada wisatawan. Hal ini juga didukung
dengan letaknya yang sangat strategis yakni tepat berada di bawah objek wisata
Gunung Banyak.
Perkembangan pariwisata menjadi sebuah industri memang sangat
menjanjikan. Tanpa disadari perkembangan industri pariwisata telah menciptakan
corak masyarakat kapitalis. Mereka berorientasi kepada kepentingan kapital.
Menciptakan sebuah ruang ekonomi untuk kebutuhan sendiri. Adanya pariwisata
memunculkan wisatawan, wisatawan membutuhkan tempat tinggal. Masyarakat
menyewakan rumah hunian kepada wisatawan, sehingga mereka menerima uang
dari hasil menyewakan rumah mereka. Hal ini terjadi secara terus menerus.
Produksi dan reproduksi ruang secara terus-menerus dalam sekala global,
merupakan kunci keberhasilan kapitalisme untuk memperpanjang nafasnya
(Lefebvre, 1991:83).
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Seperti halnya yang terjadi daerah Songgoriti. Sejak tahun 1990-an
masyarakat Songgoriti telah menjadikan rumah mereka sebagai villa, namun
belum banyak seperti saat ini. Tahun 1985 sampai 1990 tercatat ada sekitar 10-20
rumah yang dijadikan villa (Rosyida dan Sadewo, 2013:39). Villa-villa yang ada
di Songgoriti sebagian besar merupakan rumah yang jadi satu dengan penginapan
atau kamar-kamar yang disewakan. Memang ada sebagian kecil penginapan atau
villa yang murni dibanguun untuk disewakan tanpa ada sebuah keluarga atau
berbagi dengan pemiliknya. Dahulu masyarakat Songgoriti menyewakan dengan
cara menyewakan kamar yang ada di rumah mereka kepada wisatawan, dan kamar
lainya bagi keluarga yang tinggal tanpa ada sekat atau pemisah. Namun seiring
berkembangan bisnis penginapan, menciptakan semacam pemisah atau sekat yang
memisahkan antara wilayah untuk keluarga dan wilayah untuk para wisatawan
atau tamu yang menyewa. Sehingga rumah yang ada di Songgoriti tidak lagi
berfungsi sebagai tempat tinggal saja tetapi telah bergeser menjadi alat untuk
menghasilkan sebuah keuntungan.
Selain pariwisata, perkembangan Songgoriti menjadi daerah penginapan
tak lepas dari peran para aktor-aktor yang terlibat. Para aktor ini mempunyai peran
sendiri dalam perkembangan villa di Songgoriti. Demi menjaga keteraturan, para
aktor ini khususnya yang dari masyarakat, menciptakan lemabaga-lembaga dalam
menjaga keteraturan yang terjadi di Songgoriti. Seperti Forum Musyawarah
Lingkungan (FML), Paguyuban Villa, dan Paguyuban Pramuwisata. mereka
mempunyai peran masing-masing dalam pengelolaan wisata dan penginapan yang
terjadi di Songgoriti. dengan munculnya aktor ini menciptakan hubungan relasi
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sosial antar aktor. Dan juga dari para pengurus lembaga-lembaga yang ada di
Songgoriti mereka menciptakan peraturan demi menjaga keteraturan bisnis villa.
Selain itu juga mereka saling membantu antar pengurus dan anggota dari setiap
lembaga jika terjadi sebuah masalah. Dari sekian banyak aktor yang terlibat, FML
mempunyai peran yang sangat besar. Dikarenakan FML merupakan lembaga
tertinggi yang ada di Songgoriti dan mempunyai ruang lingkup yang luas mulai
dari keputusan pembangunan, kegiatan sosial, kegiatan kepariwisataan sampai ke
urusan kematian.
Dengan perekembangan pariwisata yang terus tumbuh pesat, maka
terjadilah arus perpindahan pekerjaan yang terjadi dalam masyarakat Songgoriti.
masyarakat yang awalnya bekrerja pada sektor pertanian berbondong-bondong
beralih ke sektor pariwisata. Kawasan Songgoriti yang dulunya merupakan
kawasan pertanian, peternakan dan kawasan hunian warga Songgoriti, berubah
menjadi kawasan penginapan. Perubahan inilah yang pada akhirnya membuat
FML menambilalih dan memantau seluruh kegiatan warga yang berkaitan dengan
usaha penginapan villa di Songgoriti, baik dari segi perijinan, peraturan dan
pengklasifikasian villa.
Lefebvre mengutarakan tentang produksi ruang sebagai reproduksi relasi
sosial, yang terjadi adalah manusia menciptakan ruang fisik sesuai dengan
kehendaknya masing-masing (dalam, Molotch 1993). Maka industri pariwisata
berupaya untuk memproduksi ruang fisik berupa kawasan pertanian dan
pemukiman ini menjadi kawasan penginapan. Hal ini tidak lebih sebagai upaya
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untuk mengejar kepentingan guna mencari keuntungan dari kegiatan pariwisata,
ksusunya penyewaan villa yang ada di Songgoriti.
Masyarakat merepresentasikan ruang dalam hal ini rumah sebagai tempat
penginapan dan jalan-jalan di Songgoriti sebagai tempat mereka mencari
pelanggan, pada akhirnya berubah dengan tatanan yang ditenttukan oleh FML
selaku lembaga tertinggi yang ada di dalam masyarakat Songgoriti. FML
mengatur segala bentuk aktifitas masyarakat Songgoriti yang berkaitan dengan
bisnis penyewaan villa.
Dari penjelasan diatas, hal ini menarik untuk diteliti dikarenakan FML yang
merupakan Lemabaga yang dibentuk untuk mempererat hubungan warga di
Songgoriti, berubah menjadi lembaga yang mempunyai wewenangpenuh dalam
mengatur setiap kegiatan warga Songgoriti, khusunya dalam hal ini adalah
melakukan produksi ruang terhadap warga yang berprofesi sebagai pengusaha
villa di Songgoriti.
1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana FML (Forum Musyawarah Lingkungan) melakukan produksi
ruang pada masyarakat pengusaha villa di Songgoriti Kota Batu?
1.3 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses terbentuknya
produksi ruang yang di lakukan oleh FML pada masyarakat pengusaha villa di
Songgoriti Kota Batu.
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1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis
1. Untuk memberikan sumbangsih pengetahuan dalam kajian penelitian
Sosiologi Lingkungan tentang ruang khusunya Produksi ruang
2. Untuk memperkuat dan memperkaya kajian teoritis tentang produksi
ruang dari Henry Lefebvre serta dapat menjadi refrensi atau pijakan
dalam kajian-kajian selanjutnya.
1.4.2 Manfaat Secara Praktis
1. Untuk mengetahui produksi ruang yang terjadi di dalam masyarakat
pengusaha villa di Songgoriti Kota Batu.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Peneltian Terdahulu
Penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai referensi serta sebagai
perbandingan. Mengenai dampak pariwisata seks terhadap pengetahuan remaja
pernah dilakuan oleh Eldasari (2016). Penelitianya bertujuan untuk menganalisis
konstruksi pengetahuan anak remaja yang terbentuk mengenai villa esek-esek di
Sriti dan mendeskripsikan pola interaksi anak dan remaja dengan lingkungan
primer maupun sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan fenomenologi dengan teknik analisis data Moustakas. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan
observasi. Adapun teori yang digunakan adalah teori kontruksi sosial mengenai
internalisasi, objektivasi dan eksternalisasi milik Peter L. Berger. Teori ini
memandang masyarakat sebagai sebuah dialektik melalui tiga proses yaitu
internalisasi, objektifasi dan eksternalisasi (Eldasari, 2016:8).
Hasil penelitian memperlihatan bahwa pengalaman remaja ketika
menemukan bukti adanya kegiatan seks bebas yang dilakukan para tamu
mempengaruhi kesan mereka terhadap villa esek-esek. Pengetahuan mengenai
villa esek-esek juga ia dapatkan dari orang tua maupun teman sebaya melalui
interaksi sehari-hari. Pada akhirnya, keberadaan villa esek-esek membentuk
pengetahuan anak mengenai pekerjaan sebagai pelaku usaha, kegiatan seksual
termasuk LGBT dan juga beberapa dampak lainnya. Selanjutnya berbagai
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pemahaman tersebut dilegitimasinya sebagai sebuah kewajaran (Eldasari, 2016:
98).
Dalam penelitian ini membahas tentang, produksi ruang yang dilakukan
oleh FML kepada masyarakat pengusaha villa di Songgoriti, Kota Batu.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian Eldasari adalah terkait dengan lokasi
penelitian. Lokasi dalam penelitian ini sama-sama mengambil lokasi di daerah
Songgoriti Kota Batu. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah
sudut pandang peneliti terkait dengan fokus penelitian. Penelitian Eldasari lebih
memfokuskan pada kontruksi pengetahuan yang terbentuk pada anak remaja
tentang villa esek-esek. Kontruksi tersebut terbentuk baik dari orang tua, keluarga
atau dari pihak luar seperti sekolah atau organisasi sehingga pemahaman yang
mereka dapatkan terbentuk menjadi sebuah legitimisai sebagai bentuk kewajaran
(Eldasari, 2016:97).
Keterbaruan dalam penelitian ini yang tidak ada dalam penelitian Eldasari
adalah subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih subjek FML dan
pengusaha villa yang ada di Songgoriti. Alasan peneliti mengambil subjek
penelitian ini adalah terkait dengan produksi ruang yang secara teori,
pembentukan ruang pasti di dominasi oleh elit yang ada didalam masyarakat. Di
sisini, peneiliti melihat FML sebagai elit yang ada di dalam masyarakat Songgoriti
sebagai elit dalam membentuk ruang, membentuk tatanan dalam masyarakat
terkait dengan bisnispenyewaan villa.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rosyida dan Sadewo (2013) yang
bertujuan untuk memahami kontruksi masyarakat di kawasan wisata Songgoriti,
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tentang villa dan penginapan esek-esek sebagai bagian dari alih fungsi rumah
tinggal menjadi rumah komersial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
interpretatif mixed-method dengan pendekatan fenomenologi dan etnometodologi.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara
secara mendalam. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori
motivasi dengan menggunakan konsep Push and Pull Factor.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konstruksi masyarakat
tentang villa dan penginapan esek-esek dianggap sebagai konsekuensi logis, untuk
memenuhi kebutuhan ekonomi, dan juga bagian dari dinamika sosial
perkembangan dan kemajuan pariwisata (Rosyida dan Sadewo, 2013: 39).
Perbedaan dari penelitian yang digunakan oleh Rosyida dengan penelitian yang
akan dilakukan peneliti adalah terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian
yang dilakukan oleh Rosyida pada kontruksi masyarakat di kawasan wisata
Songgoriti, tentang villa dan penginapan esek-esek sebagai bagian dari alih fungsi
rumah tinggal menjadi rumah komersial, sedangkan penelitian yang dilakukan ini
lebih menganalisis pada pembentukan ruang yang terjadi pada masyarakat
pengelola villa di Songgoriti Kota Batu akibat dari berkembangnya industri
pariwisata dan kegiatan wisata di Kota Batu.
Sudut pandang dalam penelitian ini adalah melihat elit masyarakat dalam
memproduksi ruang ruang yang ada di Songgoriti sebagai respon dari
perkembangan pariwisata yang terjadi. Adanya peluang inilah yang membuat
Warga yang pada awalnya merupakan para petani dan peternak, dengan adanya
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kegiatan wisatawan akhirnya melihat peluang untuk melakukan perubahan pada
rumah tempat tinggal mereka.
Keterbaruan dalam penelitian ini yang tidak ada dalam penelitian Rosyida
adalah dengan adanya produksi ruang yang dilakukan oleh FML terhadap
masyarakat pengusaha villa membuat perubahan dalam pola pikir pada pengusaha
villa di Songgoriti. Pembagian ruang dan peraturan-peraturan yang ada terkait
bisnis penginapan villa membuat batasan kepada pengusaha villa dalam mencari
keuntungan dari mereka menyewakan villa.
Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu
Nama Peneliti

Marietha Bella
Eldasari
(2016)

Judul Penelitian

Konstruksi
Pengetahuan Anak
Remaja Mengenai
Villa Esek-esek

Metode

Metode Kualitatif
Interpretatif,
pendekatan
Fenomenologi

Metode Kualitatif
Interpretatif,
pendekatan
Fenomenologi dan
Etnometodologi.

Teori Konstruksi
Sosial

Teori Motivasi

Teori Produksi
Ruang Levebfre

Songgoriti, Kota
Batu
Pengalaman
remaja ketika

Songgoriti, Kota
Batu
Konstruksi
masyarakat

Songgoriti, Kota
Batu
FML melakukan
produksi ruang

Penelitian dan
Pendekatan
Teori atau

Esadina Inda
Rosyida dan FX.
Sri Sadewo
(2013)
Seks dan
Pariwisata:
Fenomena
Penginapan Esekesek Sriti

M. Sigit Nur
Za’im
(2018)
Produksi ruang
FML (Forum
Musyawarah
Lingkungan)
dalam pengelolaan
bisnis villa di
Songgoriti, Kota
Batu.
Metode Kualitatif
Deskriptif

Konsep
Lokasi Penelitian
Hasil Penelitian
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menemukan bukti
adanya kegiatan
seks bebas yang
dilakukan para
tamu
mempengaruhi
kesan mereka
terhadap villa
esek-esek.
Pengetahuan
mengenai villa
esek-esek juga ia
dapatkan
dari orang tua
maupun teman
sebaya melalui
interaksi seharihari.
Pada akhirnya,
keberadaan villa
esek-esek
membentuk
pengetahuan anak
mengenai
pekerjaan sebagai
pelaku usaha,
kegiatan seksual
termasuk LGBT
dan juga beberapa
dampak lainnya.
Selanjutnya
berbagai
pemahaman
tersebut
dilegitimasinya
sebagai sebuah
kewajaran.
Persamaan
Perbedaan

tentang villa dan
penginapan esekesek dianggap
sebagai
konsekuensi logis,
untuk memenuhi
kebutuhan
ekonomi, dan juga
bagian dari
dinamika sosial
perkembangan dan
kemajuan
pariwisata.

dengan cara
memanfaatkan
kewenangan dan
dominasi yang
mereka miliki
kepada
masyarakat yang
berkecimpung
dalam bisnis
penyewaan villa.

Lokasi penelitian ini sama-sama meneliti di Songgoriti Kota
Batu mengenai villa
Ingin menganalisis Ingin memahami
Ingin melihat
konstruksi
kontruksi
bagaimana
pengetahuan anak
masyarakat di
produksi ruang
remaja yang
kawasan wisata
yang dilakukan
terbentuk
Songgoriti,
FML terhadap
mengenai villa
tentang villa dan
masyarakat
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esek-esek di Sriti
dan
mendeskripsikan
pola interaksi anak
dan remaja dengan
lingkungan primer
maupun sekunder.
Sumber: Olahan data pribadi, 2018

penginapan esekesek sebagai
bagian dari alih
fungsi rumah
tinggal menjadi
rumah komersial.

pengusaha villa di
Songgoriti

2.2 Definisi Konseptual
2.2.1 Rumah dan Vila
Rumah merupakan bangunan yang tidak asing lagi bagi kita. Hampir
semua orang meliki rumah untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Secara
konseptual, rumah merupakan bangunan yang dibangun untuk tempat berlindung
oleh anggota keluarga dan dijadikan sebagai tempat pembinaan keluarga. Dalam
Undang-Undang No. 4 Tahun 199, rumah adalah bangunan yang berfungsi
sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah
sebagai simbol dan pencerminan tata nilai selera pribadi penghuninya atau
dengan kata lain sebagai pengejawantahan jati diri, rumah sebagai wadah
keakraban diamana rasa memiliki, kebersamaan, kehangatan, kasih dan rasa aman
tercipta didalamnya, rumah sebagai tempat kita menyendiri dan menyepi, yaitu
sebagai tempat melepaskan diri dari dunia luar, tekanan dan tegangan, rumah
sebagai tempat untuk kembali pada akar dan menumbuhkan rasa kesinambungan
dalam untaian proses ke masa depan, rumah sebagai wadah kegiatan utama seharihari, rumah sebagai pusat jaringan sosial, rumah sebagai struktur fisik dalam arti
rumah adalah bangunan (Budihardjo, 1998: 49).
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Rumah sebagai tempat bernaung harus memenuhi kebutuhan ruang akan
kegiatan bagi penghuninya. Terdapat beberapa ruang pokok yang ada pada sebuah
rumah, yaitu ruang tidur, ruang belajar atau ruang kerja, ruang keluarga, ruang
services seperti dapur, dan teras atau ruang tamu. Makna yang terkandung
didalam kebutuhan ruang-ruang tersebut mencerminkan bahwa rumah adalah
tempat untuk istirahat, tempat untuk mengaktualisasikan diri guna meningkatkan
mutu kehidupan, rumah sebagai tempat sosialisasi utamanya dengan keluarga,
rumah sebagai tempat menyediakan kebutuhan jasmani dan rohani, serta rumah
sebagai tempat bernaung (Silas, 2000:52).
Kegiatan pariwisata yang ada di Songgoriti telah merubah masyaraat
dalam memandang rumah mereka. mereka memandang rumah sebagai aset yang
dapat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dari adanya kegiatan pariwisata.
Rumah tidak lagi menjadi tempat untuk bersosialisasi antar keluarga, tempat
berkumpul para anggota keluarga dan rumah di Songgoriti tida lagi rumah yang
bersifat privat yang artinya hanya bisa diakses olehanggota keluarga. Melainkan
telah berubah menjadi bangunan yang bersifat publik. Siapa pun dapat mengakses
rumsh tersebut asalkan mereka dapat membayar sesuai dengan harga yang telah
disepakati. Sehingga ruang pokok yang ada didalam yang seharusnya hanya dapat
diakses oleh keluarga, pada saat ini juga harus berbagi dengan wisatawan yang
datang menginap.
Bagi penggiat wisatawan ataupun masyarakat awam, villa merupakan
bangunan yang tidak asing lagi dan hampir setiap orang tahu apa itu villa. Secara
konseptual villa merupakan bangunan yang dibangun untuk dijadikan tempat
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singgah sementara atau disewakan kepada para wisatawan yang sedang
berkunjung ke objek wisata maupun digunakan sendiri oleh pemilik villa. Villa
merupaan bangunan yang biasa dibangun di kawasan objek wisata, daerah
pegunungan yang memiliki pemandangan indah dan berudara sejuk. Villa dapat
digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus untuk tujuan berlibur, sehingga biasa
terletak di daerah yang berhawa sejuk maupun lokasi dengan pemandangan indah,
seperti pinggiran kota, pegunungan, pantai dan sebagainya (Sulastri, 2012:12).
Secara keseluruhan villa merupakan bangunan dengan kondisi yang bagus serta
memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai bagi para wisatawan, karena inilah
harga persewaan villa relatif sangat mahal. Tidak heran jika tidak semua orang
dapat membeli atau menyewa villa untuk dijadikan tempat istirahat ketika
melakukan kegiatan pariwisata.
Konsep villa yang telah dipaparkan di atas sangat berbeda jauh dengan
kondisi villa-villa yang ada di kawasan Songgoriti. Secara fisik, bangunan villa
yang ada di Songgoriti merupakan bangunan yang sangat minimalis. Villa-villa di
Songgoriti bukan merupakan bangunan villa secara utuh, melainkan sebuah rumah
hunian keluarga yang dirancang sedemikian rumah dengan kamar-kamar yang
disewakan kepada wisatawan. Meskipun villa-villa di Songgoriti jadi satu dengan
pemilik rumah, akan tetapi villa villa di Songgoriti cukup ramai peminat. Hal ini
dikarenakan harga sewa yang sangat relatif murah bagi kalangan kelas bawah dan
prosedur penyewaan villa yang tidak rumit. Hampir semua wisatawan, tua
maupun muda bahkan pelajar dapat menyewa villa yang ada di Songgoriti dengan
harga yang telah disepakati antara pemilik dan penyewa villa. Setelah melakukan
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transaksi harga penyewa villa bisa dengan bebas melakuan hal-hal yang mereka
mau tanpa ada gangguan atau peringatan kepada mereka. Hal inlah yang
menimbulkan citra negatif terhadap villa-villa yang ada dikawasan Songgoriti.
2.2.2 Dampak Pariwisata
Pariwisata merupakan industri gaya baru yang jika diolah dengan baik
mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat bagi para pelaku
wisatawan, baik dari segi pendapatan, taraf hidup, maupun kesempatan kerja.
Pariwisata merupaka kegiatan yang melibatkan masyarakat, sehingga pasti ada
dampak yang ditimbulkan oleh pariwisata kepada masyarakat baik dampak yang
bersifat negatif maupun dampak yang bersifat positif. Ada beberapa dampak yang
dapat ditimbulkan dari adanya pariwisata seperti dampak ekonomi, dampak sosial
budaya dan dampak lingkungan (Pitana dan Gayatri, 2005:109).
Dalam penelitian ini dampak yang ditimbulkan dari adanya aktifitas
pariwisata adalah dampak ekonomi dan dampak sosial-budaya. Dampak ekonomi
sifatnya lebih positif, karena berbanding lurus dengan meningkatnya pendapatan
masyarakat, peluang kerja, pendapatan dan pembangunan daerah. Sedangkan
dampak sosial-budaya berbanding terbalik dengan dampak ekonomi, hal tersebut
terjadi karena dampak yang muncul secara sosial-budaya lebih bersifat penurunan.
Dampak sosial-budaya cenderung sulit untuk diklasifikasikan karena terhambat
oleh beberapa pengaruh yang berperan serta mendorong terjadinya perubahan
seperti, pendidikan, media massa, maupun komunikasi, serta diasumsikan bahwa
perubahan tersebut terjadi sejalan dengan datangnya wisatawan (Pitana dan
Gayatri, 2005:115). Penjelasan konseptual ini menguraikan bahwa dampak sosial-
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budaya yang terjadi akibat pariwisata sedikit banyak menyumbang terjadinya
penyakit sosial di masyarakat. Dampak tersebut menghantarkan konsep wisata
dan seks sebagai telaah baru dalam kajian dampak pariwisata dikaitkan dengan
masalah pelacuran dan prostitusi, sehingga seks telah diaggap sebagai salah satu
bagian dari pariwisata.
Dalam penelitian ini, khususnya yang terjadi di Songgoriti penginpana
disana telah mengalami citra negatif bagi masayarakat luar akibat dari adanya
aktifitas wisata. Kawasan wisata Songgoriti selain menjadi tempat penginapan
juga terkenal sebagai tempat wisata sex. Minimnya kontrol masyarakat atas
wisatawan yang menyewa kamar membuat maraknya wisatawan yang datang ke
Songgoriti lantaran mencari villa untuk bersenang-senng dengan pasanganya
2.3 Kerangka Teoritis
2.3.1 Produksi Ruang
Dalam mengupas permasalahan yang dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan teori produksi ruang yang dikemukakan oleh Henry Lefebvre.
Henry Levebre adalah seorang sosiolog yang beraliran marxisme yang berasal
dari Jerman. Dalam tulisanya Lefebre banyak membahas dan menkritisi pemikiran
dari Karl Marx. Salah satu tulisan yang cukup terkenal dari Levebre sendiri adalah
tulisanya tentang produksi ruang, tulisan tentang produksi ruang tersebut juga
sebagai salah satu bentuk kritik Lefebvre terhadap pemikiran Marx yang terlalu
memandang masyarakat dalam aspek ekonomi saja. Lefebvre mengkritik Marx
bahwa menganalisi masyarakat tidak hanya pada aspek ekonomi namun, bisa juga
menggunakan aspek ruang. Bagi lefebvre masyarakat dalam melawan dominasi
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kuasa elit dan mencapai kekuasaan tersebut tidak hanya lewat aspek ekonomi
tetapi juga dapat dilihat melalui aspek ruang (dalam Ritzer 2012:329).
Produksi ruang merupakan tindakan revolusioner penyusunan ruang.
Sebuah ruang terproduksi karena adanya aksi dari individu-individu dalam sebuah
ruang, dan aksi ini bukan sekedar aksi tanpa adanya landasan kesadaran dan
alasan pelecut. Aksi yang dilakukan oleh para individu tersebut sebagai bentuk
resistensi atau perlawan terhadap kaum elite yang menguasai ruang, dari
perlawanan tersebutlah para individu yang dikuasi dapat menyusun ruang
kembali. Ruang bukan hanya sekedar visual fisik semata saja namun, ruang disini
diartikian sebagai ruang sosial. Dapat dikatakan sebagai ruang sosial berlandaskan
bahwa, ruang tidak hanya berdiri secara fisik saja namun, ada individu-individu di
dalam yang saling terjalin interaksi. Maka dari itu, ruang sosial sama dengan
produk sosial dari terjalin interaksi antara individu di dalam ruang sosial
(Levebre, 1991:26).
Dalam ruang sosial yang terpoduksi ini merupakan sarana dalam
menciptakan kontrol. Sarana ini dikuasai kaum elit dalam menjaga langgengnya
kekuasaan. Sarana yang diciptakan ini kemudian diterapkan kepada kelompok
yang terdominasi yang kemudian terbentuk suatu kontrol, sehingga kelompok
yang terdominasi terkungkung dalam sebuah ruang sosial yang mengawasi
mereka. Ruang sosial ini tercipta karena adanya relasi sosial didalamnya, maka
bisa juga dikatakan ruang sosial merupakan akumulasi dari relasi sosial. Relasi
sosial terbentuk karena adanya akumulasi pengetahuan di dalam ruang sosial.
Pengetahuan yang tersebar dalam ruang sosial terakumulasi sehingga ada sebuah
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pemahaman tertentu dalam ruang sosial, pemahaman dari terakumulasinya
pengetahuan timbul kontruksi makna dalam ruang sosial. Tetapi, makna ruang
tersebut tebentuk terlebih dahulu karena adanya sarana dan ciptaan kontrol oleh
elite kuasa di ruang sosial (Lefebvre, 1991:33). Seperti halnya yang terjadi di
Songgoriti. Bisnis penginapan di Songgoriti tak hanya dilihat secara fisik belaka
melainkan juga tercipta relasi sosial antar aktor yang terkait yakni pemerintah dan
masyarakat. Relasi ini terbentuk dari dari adanya interaksi. Para aktor ini
mempunyai persepsi yang berbeda mengenai penginapan. Seperti contoh FML
yang mempresentasikan bahwa bangunan villaharus sesuaidengan kualifikasi
yang telah mereka tetapkan dan dalam prosesmencari pelangganpun FML juga
telah menetapkan wilayah-wilayah dalam mencari wisatawan yang ingin
menginap. Sedangkan dalam masyarakat yang terjun langsung, hal-hal tersebut
membuat batasan kepada para pengusaha villa dan juga menyulitkan mereka
dalam mencari pelanggan. Kontrol ini pun dilakukan oleh FML dalam hal ini
sebagai elit masyarakat untuk mempermudah dalam pendatan dan penarikan pajak
kepada pemilik villa.
Produksi ruang dapat menghancurkan komunitas lokal di dalamnya,
karena adanya pengendalian atau kontrol oleh negara (Ritzer 2012:330). Seperti
contoh pajak merupakan kendaliatau kontrol oleh pemerintah untuk tetap
mendapatkan

keuntungan

dari

bisnis

yang

dijalankan

oleh

rakyatnya.

Perkembangan pariwisata membuat masyarkat tidak tinggaldiam.

Demi

memenuhi kebutuhan, masyarakat yangawalnya sebagai petani berubah provesi
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sebagai pelaku wisata hal ini dikarenakan masyarakat juga berkeinginan
menikmati hasil dari perkembangan yang terjadi di kota mereka.
Produksi ruang terjadi akibat kemauan manusia untuk terus memenuhi
kebutuhannya. Tindakan ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ruang dimana
reproduksi terjadi. Penciptaan sebuah ruang biasanya terbentuk dari keberadaan
kelas sosial, keahlian manusia, sejarah, dan sebagainya. Produksi ruang memiliki
hubungan yang erat dengan bidang ekonomi karena perkembangan ekonomi dan
perubahannya dapat menciptakan sebuah ruang tertentu. Hal ini berhubungan
dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Lefebvre menyatakan bahwa untuk
meningkatkan kehidupan masyarakat, sejarah mampu menjadi modal dalam upaya
menciptakan ruang baru. Pada setiap tindakan produksi manusia memiliki tujuan
masing-masing, namun tetap tidak dapat memprediksi akibat-akibat yang akan
terjadi. Kemauan setiap manusia tidak dapat disamakan satu sama lain sehingga
dapat memungkinkan terjadinya persaingan yang berlangsung secara terusmenerus. Oleh karena itu, Lefebvre membedakan antara produksi ruang sebagai
bentuk dominasi dan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia.
Menurut Lefebvre, ide, nilai, dan cara hidup yang tidak menghasilkan
kondisi proses di sebuah ruang dan hasil nyata fisiknya secara tepat akan
kehilangan keseluruhan inti dan hanya menjadi sebuah tanda sehingga deskripsi
ruang menjadi abstrak (Molotch, 1993). Sebuah pengetahuan tentang ruang
tertentu harus mampu menjawab bagaimana proses produksi ruang tersebut
berlangsung. Ide, nilai, dan cara hidup yang tidak menghasilkan sebuah ruang
yang berfungsi untuk kepentingan bersama berbagai kelompok, melainkan hanya
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untuk kepentingan sekelompok orang yang mendominasi akan membentuk ruang
tersebut hanya sebagai ruang abstrak yang tidak terjangkau oleh seluruh kalangan.
Oleh karena itu, produksi ruang cukup penting dalam kehidupan manusia sebagai
karya nyata manusia dalam memproduksi pengetahuannya (ide, nilai, cara hidup,
dan sebagainya) sebaik mungkin untuk seluruh masyarakat.
Selanjutnya Levebfre mengemukakan tiga konsep dalam produksi ruang
yang lebih dikenal dengan sebutan triad konseptual. Tiga konsep tersebut adalah
pratik ruang, ruang representasi, dan ruang representasional. Berikut inilah
pembahasan triad konseptual ruang (Lefebvre, 1991:39). Prakitk ruang lebih
kepada dimensi praktik sosial yang nantinya akan mencapai aktivitas sosial seperti
relasi sosial, praktik spasial ini berbentuuk produksi dan reproduksi yang dimana
akan muncul dominasi kekuasaan didalam sebuah ruang melalui aktivitas sosial
serta relasi sosialnya. Ruang inilah yang paling dianggap benar oleh para kaum
elite masyarakat pada umumnya, dan digunakan untuk mencapai serta memelihara
dominasi. Dalam ruang ini individu-individu terstratifikasi dimana ada elite
masyarakat dan para akar rumput yang posisinya di bawah. Secara sadar atau
tidak sadar masyarakat terdominasi dalam ruang sosial mereka oleh para elite
melalui ruang representasi ini. Bagi para elite, ruang inilah yang dianggap benar,
sedangkan ruang lain adalah salah. Bisa dikatakan benar atau salah melalui
akumulasi pengetahuan yang dibangun melalui relasi sosial. Selanjutnya, ruang
representasi menunjukan kebenaran abstrak yang diciptakan seseorang untuk
dominasi. ruang representasi merupakan elemen-elemen bukan pada ruang itu
yang berarti orang-orang yang diluar kelompok dominasi, mereka yang berada
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diluar kelompok dominasi terbentuk dengan pengalaman-pengalaman secara
absolute yang terjadi kebenarannya. Pada akhirnya kemenangan akan ruang hanya
ada pada representasi ruang saja sedangkan praktik spasial dan ruang representasi
semakin tidak terlihat.
Lebih lanjut, Lefebvre menjelaskan ada dua ruang lagi dalam sebuah
produksi ruang sosial yang memiliki pengertian berbeda. Pertama, Lefebvre
menjelaskan ruang mutlak, yaitu ruangan yang dinamis karena di dalamnya
terdapat banyak kepentingan yang diartikulasikan melalui berbagai hasrat dan
tindakan (Lefebvre,1991:48). Dampak yang terjadi dalam ruang mutlak adalah
adanya kebohongan sejarah yang telah terenggut dalam berbagai abstraksi melalui
proses pemaknaan simbolik oleh para kelompok dominan. Kedua, sementara itu
ruang abstrak merupakan ruang dominasi para kelompok dominan, karena dalam
ruang abstrak ini terdapat penataan dan berbagai relasi yang menghubungkan
ruang-ruang tertentu dengan berbagai makna di luar ruang tersebut (Lefebvre,
1991:50). Secara sederhana, terdapat dialektika yang terproduksi dalam sebuah
ruang sosial, pertarungan tersebut antara kelompok yang terdominasi dan
mendominasi.
Selain itu, Lefebvre juga membahas bahwa dalam masyarakatyang
bercorakan produksi kapitalis, maka secara langsung produksi ruang akan
berorientasi kepada kepentingan kapital pemegang kekuasaan. Bagi Lefebvre
bahwa setiap komoditi harus bisa untuk diproduksi dan disirkulasi secara mudah,
maka masyarakat dan juga produksi mampu dan bisa untuk menghasilkan sebuah
ruang demi pemenuhan kebutuhannya sendiri. Dengan kata lain dengan adanya
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perbedaan corak produksi maka akan menciptakan ruang yang berlainan antara
satu dengan lainnya. Hal ini bisa dijelaskan bahwa produksi ruang pada jaman
feodalisme dengan produksi ruang masyarakat kapitalis berbeda meski sama-sama
memiliki hierarki kelas pada keduanya.Jika pada masyarakat abad pertengahan
yang bercirikan corak produksi feudal menghasilkan bentuk material ruang seperti
manor, monastery, dan katedral, sebaliknya dalam masyarakat kapitalis ruang
produksi bisa dilihat pada jejaring perbankan, pusat-pusat kegiatan bisnis dan
kegiatan produktif (Sangaji, 2011:3).
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2.4 Kerangka Berfikir

Bagan 1 Kerangka Berfikir
Keterangan :
: Produksi Ruang
: Representasi Ruang
: Ruang Representasi
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Perkembangan industri pariwisata di Kota Batu berbampak besar pada
kehidupan masyarakat di Kota Batu. Khususunya di Songgoriti, perkembangan
pariwisata ini berdampak pada perubahan kondisi sosial maupun ekonomi dalam
masyarakat. Dengan adanya pariwisata, perlahan masyarakat Songgoriti yang
awalnya merupakan masyarakat yang bercorak agraris yakni sebagai masyarakat
yang berprofesi sebagai petani dan peternak perlahan beralih profesi menjadi
pengusaha villa.
Bermodalkan rumah hunian dan lahan pertanian yang mereka miliki,
masyarakat Songgoriti memanfaatkan itu semua untuk dijadikan sebagai modal
awal dalam membangun penginapan. Rumah hunian mereka rubah sedemikian
rupa menjadi penginapan dan masyarakat yang mempunyai lahan pertanian juga
dimanfaatkan

dengan

cara

membangun

penginapan.

Seiring

dengan

berkembangnya usaha penginapan ini, lambat laun membuat masyarakat
Songgoriti mulai beralih profesi sebagai pengusaha villa.
Semakin banyaknya masyarakat yang beralih profei menjadi pengusaha
villa membuat FML (Forum Musyawarah Lingkungan) yang merupaka lembaga
tertinggi dalam masyarakat Songgoriti mengambil alih seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan bisnis penyewaan villa. Sebelum FML mengambil alih bisnis
penyewaan villa ini, masyarakat yang sudah menjadi pengusaha villa bekerja
mencari penyewa sesuai dengan keinginan mereka, masyarakat bebas mencari
pelanggan dimana saja sesuai dengan keinginan mereka. Dan sebelum FML
masuk, penginapan di Songgoriti masih dalam taraf usaha yang belum masuk
dalam daftar usaha yang kena pajak secara kesuluran.
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Mengingat semakin pesatnya bisnis villa di Songgoriti, di sini FML selaku
elit dalam masyarakat mejadikan bisnis penyewan villa sebagai lahan yang
berorientasi profit oriented. Kemudian teori Lefebvre muncul dimana ada
dominasi, kekuasan dan ideologi yang dimiliki elit untuk melanggengkan
kepentingan dan menciptakan struktur kelas dalam masyarakat. Seperti
pembentukan paguyuban villa dan paguyuban pariwisata dan menciptakan aturanaturan seperti peraturan-peraturan terkait penginapan villa, pembentukan
paguyuban villa, paguyuban pramuwisata, pembagian kerja dan pengklasifikasian
villa. Hal ini dimaksudakan agar pengusaha villa mau tidak mau harus mengikuti
peraturan yang telah ditetapkan oleh FML dan pengklasifikasian ini merupakan
salah satu bentuk pendataan terhadap jumlah villa yang ada di Songgoriti yang
nantinya akan berdampak kepada pendapatan yang masuk baik kepada pemerintah
dan lembaga-lembaga bentukan FML tadi. Dengan adanya peraturan ini,
masyarakat tidak lagi sebas dalam mecari pelanggan. Mereka mau tidak mau
harus mengikuti aturan main yang telah ditetapkan. Dan apabila melanggar akan
dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi yang telah disepakati.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian yang berjudul “Produksi Ruang FML (Forum Musyawarah
Lingkungan) dalam pengelolaan bisnis villa di Songgoriti, Kota Batu”
menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian kualitatif digunakan

karena

karakteristik dari penelitian yaitu data penelitian diperoleh langsung dari
lapangan, dan bukan dari laboraturium atau penelitian yang terkontrol (Salim,
2006: 4). Jenis penelitian kualitatif ini dipilih untuk nantinya dapat
menggambarkan secara jelas bagaimana kondisi asli di lapangan. Penelitian
kualitatif ini sendiri memungkinkan peneliti untuk lebih dalam menggali data
yang berkaitan dengan penelitian. Metode kualitatif ini dianggap tetap untuk
menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti ingin
melihat proses produksi ruang yang dilakukan oleh keluarga di songgoriti.
Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti ingin menggali secara mendalam
serta nantinya juga ingin melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang
berkaitan dengan produksi ruang ini.
Guna mengolah dan mengumpulkan data, dalam peneltiaian ini peneliti
menggunakan

pendekatan

deskriptif.

Pendekatan

ini

digunakan

untuk

menghimpun data secara sistematis, faktual dan cepat sesuai dengan gambaran
saat dilakukan penelitian. Pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang memberi
gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang
keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993:89).
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Dengan metode dan pendekatan kualtitaif deskriptif ini dianggap tepat
untuk mengupas tentang produksi ruang yang terjadi dalam masyarakat pengelola
villa. Dikarenakan dalam metode ini peneliti bisa menggali lebih dalam serta ingin
melihat fakta-fakta yang ada dilapangan yang berkaitan dengan produksi ruang,
yang nantinya dapat menyuguhkan data-data yang real. Sehingga nantinya dalam
menyajikan data, peneliti bisa menberikan gambaran secara mendetail dan
dijelasakan dalam bentuk narasi yang bertujuan untuk memudhkan para pembaca
untuk memahami hasil dari penelitian ini.
3.2 Fokus Penelitian
Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian yang akan
dilakukan peneliti agar pokok permasalahan yang akan dibahas tidak terlalu
melebar dari area yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Bungin (2003:41),
fokus penelitian mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang
menjadi pusat perhatian serta kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus
penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana produksi ruang yang dilakukan oleh

FML dalam pengelola bisnis villa di Songgoriti Kota Batu.
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Songgoriti Kota Batu. Pemilihan tempat di
Songgoriti ini dilakukan karena peneliti melihat adanya keunikan yang terjadi di
Songgoriti. Songgoriti merupakan kawasan penginapan bagi wisatawan yang
berkunjung. Di Jawa Timur, tempat yang hampir sama dengan Songgoriti adalah
ada di daerah Tretes dan Sarangan. Tetapi peneliti melihat keunikan di Songgoriti
karena penginapan di Songgoriti ini jadi satu dengan keluarga pemilik yang
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sekaligus pengelola villa. Sementara di tempat lain hal yang sama tidak terjadi.
Baik di Sarangan dan Tretes, villa disana tidak jadi satu dengan pemilik rumah
melainkan hanya ada penjaga villa yang hanya bertugas menjaga tanpa ada
keluarga yang tinggal dan menetap di dalamnya. Songgoriti merupakan kawasan
yang masuk dalam daerah Kota Batu. Kota Batu yang sudah terkenal sebagai kota
wisata dan kegiatan wisata ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat
yang ada di Songgoriti. selainitu peneliti juga tertarik akan produksi ruang yang
dilakukan oleh FML dalam melihat peluang dari bisnis penginapan ini. Produksi
ruang ini dilakukan sebagaiupaya untuk mendapatkan keuntungan dan
menciptakan keteraturan bagi bisnis penyewan villa.
Waktu penelitian diawali dengan observasi awal yang dilakukan pada
bulan Januari 2016 hingga Februari 2016. Pada tahap selanjutnya peneliti mencari
data-data lapangan dengan cara observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi
mulai April 2016 hingga bulan Desember 2017, kemudian dilanjutkan dengan
penyusunan proposal hingga bulan bulan Juni 2018.
3.4 Teknik Penetuan Informan
Informan merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah penelitian,
karena informan merupakan salah satu sumber dalam menggali data dan informasi
yang menyangkut tentang penelitian. Menurut Spradley (dalam Salim, 2006:131)
peneliti wajib menetapkan 5 kriteria dasar dalam memilih informan agar informan
nantinya dapat membantu peneliti dalam memperoleh data sesuai fokus yang
sedang diteliti, antara lain: 1. Enkulturasi penuh, informan harus mengalami
langsung setting sosial sehari-hari yang terjadi di Songgoriti, 2. Keterlibatan
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langsung, informan dapat menggambarkan realitas masyarakat di Songgoriti yang
berkaitan denga proses produksi ruang, sehingga nantinya pengalaman informan
dapat menjadi auan bagi peneliti dalam menggambarkan setting sosial yang
terjadi, 3. Informan harus memiliki waktu luang yang cukup, sehingga peneliti
dapat

dapat

menggali

informasi

yang dibutuhkan, 4. Bersedia

untuk

diwawancarai, dengah ketersediaan informan untuk diwawancarai nantinya dari
hasil wawancara baik berupa rekaman maupun catatan akan mempermudah
peneliti untuk menuliskan dan menjelaskan informasi yang didapat, 5. Informan
bersedia memberi persetujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian dengan
penggunan anonim sebagai bentuk kode etik penelitian.
Dari 5 kriteria penetuan informan diatas, peneliti menggunakan teknik
purposive sampling dalam menentukan informan, yaitu pemilihan informan sesuai
tujuan dan didasarkan pada data yang ingin dikumpulkan (Sugiyono, 2010:300).
Berdasarkan kriterian diatas, peneliti juga mengklasifikasikan informan dalam 3
jenis, yaitu: 1. Informan kunci, informan kunci membantu peneliti dalam mencari
informan utama. Dalam penelitian ini informan kunci merupakan orang yang
mampu memberi saran dalam pemilihan informan utama, 2. Informan utama,
yaitu orang yang terlibat langsung dalam produksi ruang yang terjadi di
Songgoriti, sehingga informan utama dalam penelitian ini adalah pengurus FML
dan paguyuban-paguyuban yang berkaitan dengan penyewaan villa yang juga
sekaligus sebagai pemilik dan pengelola villa, 3. Informan pendukung, yaitu
orang yang menguatkan data yang telah didapatkan dari informan sebelumnya.
Dalam penelitian ini, informan pendukung yaitu anggota paguyuban dan dari
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pegawai dinas Pariwisata dan Bappeda serta dari masyarakat yang mempunyai
usaha penyewan villa. Dalam penelitian ini, peneliti telah mendapatkan informan
yang nantinya akan digunakan sebagai subyek penelitian.
Tabel 2. Daftar Informan
No.

Nama

Keterangan

Kategori

1.

Mas Indra

Ketua Paguyuban Villa

Informan Kunci

2.

Pak Djuri

Ketua FML

Informan Utama

3.

Pak Yusuf Wibisono

Sekretaris Paguyuban
Informan Utama
Villa
Ketua Paguyuban
4.

Pak Pur Harianto

Informan Utama
Pramuwisata

5.

Mas Sunardi

Anggota Pauguyuban

Informan Pendukung

6.

Pak Rizaldi

Pegawai Bappeda

Informan Pendukung

7.

Ibu Widya

Pegawai Dinas
Informan Pendukung
Pariwisata
Sumber: Olahan pribadi pemeliti.
3.5 Jenis dan Sumber Data
Dalam setiap penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai teknik
pengumpulan data agar penelitiannya lebih relevan dan kredible (bisa dipercaya).
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis kualitatif dari sumber data
primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang secara
langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225).
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Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh peneliti melalui
wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan
yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dapat dilakukan
secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan juga dapat dilakukan melalui tatap
muka maupun dengan menggunakan telepon (Sugiyono, 2011:317). Sedangkan
sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi
secara langsung kepada peneliti. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil
pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau
dari orang lain (Sugiyono, 2012:225). Peneliti juga menggunakan data sekunder
berupa hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, peneliti membaca literaturliteratur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang masih
berhubungan dengan penelitian ini.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menjadi penguat bukti
penelitian untuk dijadikan acuan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam
penelitian yang berkaitan denga produksi ruanhg yang terjadi di Songgoriti. Ada
beberapa cara untuk menggali data diantaranya :
1. Observasi
Observasi merupakan langkah awal dari peneliti untuk memperoleh data
yang dibutuhkan di lapangan. Jenis observasi yang dipilih dalam penelitian ini
adalah jenis participan as observer (Ritzer, 1985:74) peneliti menggunakan
model observasi ini dikarenakan saat turun lapang peneliti telah memberikan
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maksut dan tujuan kepada masyarakat ataupun informan yang akan diteliti.
Saat melakukan observasi peneliti mencatat temuan-temuan yang ada di
lapangan baik berupa rekaman, gambar ataupun catatan lapangan sebagai hasil
dari observasi dan juga pendokumentasian.
2. Wawancara
Proses penggalian data peneliti menggunakan cara wawancara, wawancara
merupakan proses penggalian data dengan tanya jawab antara peneliti dengan
informan (Gunawan, 2014 : 160). Wawancara yang dilakukan peneliti
menggunakan teknik wawancara mendalam yang semi terstruktur. Sebelum
melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan guide intervew sebagai
acuan awal terhadap tema pertanyaan. Meskipun nantinya pertanyaan akan
meluas dan mendalam seiring dengan pertanyaan yang diberikan oleh
informan. Dalammemprmudah proses penggalian data, peneliti menggunakan
alat bantu berupa perekam suara maupun alat tulis untuk membuat cacatan
tertulis.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data berupa artefak
atau dokumen-dokumen yang data yang dibuat oleh subyek lain, data tersebut
bisa berupa gambar, catatan harian, autobiografi, maupun klipping (Sugiyono,
2010:329). Dalampenelitian ini, peneliti melakukan pendokumentasian baik
berupa catatana maupun visual mapun secara visual untuk memperlengkap data
penelitian. Selain itu peneliti juga memotret kegiatan yang berkaitan dengan
penelitian dengan menggunakan HP.
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3.6 Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang mengacu
pada pengintrepretasian data serta pengolahan data. Pengolahan data dalam
peneliti mengacu pada penjelasan data yang digambarkan oleh Miles dan
Huberman (1992) yang terdiri dari tiga alur :
1. Reduksi data
Proses perangkuman dan pemilihan hal-hal pokok yang berkaitan
dengan penelitian serta mencari pola data yang terjadi di lapangan yang
berkaitan dengan fokus penelitian, secara langkah praktis peneliti
melakukan observasi baik dilapangan berita ataupun laporan yang berkaitan
tentang produksi ruang tempat tinggal yang terjadi di Songgoriti,
perangkuman yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk memilah hal-hal
pokok yang masih relevan dengan penelitian ini.
2. Penyajian Data
Penyajian data merupakan sekumpulan data yang tersusun yang
sudah di relevansikan oleh penelitian, penyajian data digunakan untuk lebih
meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan
berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data, secara praktis peneliti
melakukan penggalian data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi
yang menghasilkan data-data lapangan, data lapangan lalu diolah yang
hasilnya menjadi

data

yang ringkas

seperti

transkip wawancara,

dokumentasi foto, serta catatan lapangan yang sudah diintrepretasikan oleh
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peneliti, data yang sudah diolah akan dikaitkan dengan konsep serta teori
yang digunakan dalam penelitian ini.
3. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab
dari

pertanyaan

fokus

penelitian

berdasarkan

dari

analisis

data

menggunakan konsep yang digunakan oleh peneliti, penarikan kesimpulan
yang sudah dilakukan akan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

BAB IV
GAMBARAN UMUM
4.1 Kondisi Geografis
Songgokerto merupakan wilayah kelurahan yang terletak di Kecamatan
Batu, Kota Batu. Songgokerto termasuksalah satusentra wisata yangada di Kota
Batu. Terletak pada daerah pegunungan, Songgoriti menawarkan pesona alam
pegunungan nan eksotis serta adanyapemandian airpanas dan jugataman rekreasi.
Kelurahan Songgokerto terbagi menjadi 3 kawasan padukuhan, dan Dukuh
Songgoriti menjadi lokasi dari penelitian ini. Songgoriti berjarak kurang lebih 5
km dari pusat Kota Batu. Sarana penunjang untuk menuju songgoriti cukup
memadai mulai dari angkot, taxi dan ojek wisata wisata yang selalu ada bagi para
wisatawan yang akan berkunjung ke Songgoriti. Letak geografis Dukuh
Songgoriti berada di ketinggian ±1700 mdpl dengan suhu udara masih di bawah
19°C, menjadikan kawasan tersebut nyaman untuk disinggahi sebagai salah satu
destinasi wisata andalan Kota Batu (Monografi Kelurahan Songgokerto, 2016).
Dukuh Songgoriti, secara administratif menggunakan sistem pemerintahan
kota, artinya Songgoriti disebut sebagai wilayah padukuhan, bukan dusun seperti
lazimnya yang ada pada pemerintahan desa. Dukuh Songgoriti memiliki 2 Rukun
Warga, Yaitu RW 01 dan RW 02. RW 01 terdiri dari 3 RT, sedangkan RW 02
terdiri dari 4 RT. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Songgoriti terbilang
cukup padat. Jumlah penduduk yang ada di Songgoriti berjumlah 2203 jiwa.
Jumlah penduduk Songgoriti mencakup 30% dari jumlah keseluruhan penduduk
di Kelurahan Songgokerto (Monografi Kelurahan Songgokerto, 2016).
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Secara geografis, Songgoriti merupakan daerah yang sangat setrategis.
Dikelilingi oleh pegunungan, sebelah timur gunung banyak, dan sebelah barat
gunung songgoriti. selain itu, Songgoriti juga dikelilingi objek-objek tempat
wisata yang ada di Kota Batu. Sebelah barat, ada objek wisata Coban rondo dan
wisata kuliner Payung. Sebelah timur ada objek wisata Omah Kayu, Paralayang
dan Alun-alun Batu. Sebelah selatan ada objek wisata Jatim Park 1,2 dan Musium
Angkut. Sebelah utara ada objek wisata Selecta. Bahkan di Songgoriti sendirijuga
mempunyai objek wisata yaitu pemandian air panas dan wisata sejarah yakni
Candi Supo. Maka tidak heran jika Songgoriti yang dibekali panorama indah serta
dikelilingi objek-objek wisata membuat perkembangan wisatawan di Songgoriti
berkembang dengan sangat cepat. Dengan perkembangan wisata yang ada,
masyarakat Songgoriti mencoba memperkenalkan Songgoriti kepada masyarakat
umum sebagai Desa Wisata Seni Budaya Songgoriti.
4.2. Sejarah Songgoriti
Dimasa Kerajaan Singosari konon disebelah barat kerajaan tersebut kirakira 26 km terdapat tempat pembuatan benda pusaka yang di diami oleh seorang
empu yang dikenal dengan nama Empu Supo. Di tempat itu pula akhirnya
dibangun sebuah peninggalan prasejarah yaitu Candi Supo yang digunakan
sebagai tempat peristirahatan para raja. Di sekitar lokasi candi itu akhirnya
ditebang (babat alas) untuk didirikan sebuah desa, karena letaknya dikelilingi
hutan dan dibawah gunung akhirnya desa itu dinamakan Songgoriti yang berasal
dari kata Songgo = menyangga dan Riti = tanah / gunung, sehingga mempunyai
arti menyangga gunung (Monografi kelurahan Songgokerto, 2016).
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Candi Songgoriti yang merupakan salah satu peninggalan prasejarah, juga
menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Kawasan Bukit Batu Permata (Tambuh)
termasuk warisan peninggalan Belanda yang didalamnya terdapat bangunan
Rumah Kapak yang merupakan budaya Eropa. Dari kawasan Bukit Batu Permata
inilah dapat kita lihat di malam hari pemandangan Kota Batu yang teramat indah
dan menakjubkan laksana Swistzerland (Pemerintah Kota Batu, 2015).
Ketika zaman penjajahan Belanda, Songgoriti telah menjadi tempat
peristirahatan bagi para penjajah Belanda. Namun masih dalam tataran untuk
tempat peristirahatan pribadi, bukan dikomersilkan seperti sekarang. Seiring
perkembangan zaman, akhirnya di Songgoriti mulai muncul hotel, seperti hotel R.
Sucipto. Dan karena adanya permintaan pasar akan tempat penginapan, akhirnya
masyarakat Songgoriti satu persatu namun tidak secara keseluruhan mulai
menyewakan rumah mereka sebagai tempat penginapan bagi para wisatawan yang
berkunjung.
4.3 Kegiatan Pariwisata dan Perkembangan Villa
Ketika Batu masih menjadi Kecamatan, belum menjadi Kota seperti
sekarang, Songgoriti telah menjadi salah satu tempat tujuan wisatawan. Salah satu
tujuan wisatawan yang datang ke Songgoriti adalah wisatawan ingin berkunjung
ke tempat sejarah yakni Candi Supo, selain itu juga ada wisata pemandian air
panas Songgoriti yang letaknya tidak jauh dari candi Supo. Kegiatan pariwisata
ini telah terjadi krtika Batu masih masuk dalam Kabupaten Malang. Jauh sebelum
Batu menasbihkan diri menjadi Kota Wisata seperti sekarang.
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kegiatan ini terjadi karena salah satu faktornya adalah destinasi wisata
yang telah ada di Songgoriti, dan Batu pada waktu itu masih minim akan destinasi
wisata seperti sekarang.
“Karena kan didukung sama adanya pemandian juga, tempat
wisata. Akhirnya orang liburan, pingin istirahat ya istirahat
disini. Soalnya kan batu dulu gak seperti sekarang ini, batu dulu
itu kan tempat rekreasinya Cuma 2, yang tau itu orang surabaya
yang sering rekreasi ke batu. Jadi dulu kalo ke malang kalo
belum ke batu kaya belum ke malang. Tapi kalo ke batu belum
ke songgoriti atau ke selecta katanya belum ke batu. Jaadai dulu
Cuma ada 2 songgoriti sama selecta (wawancara Pak Yusuf, 3
Desember 2017)”.
Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa sebelum Batu menajadi Kota,
destinasi wisatawan yang berkunjung ke Batu masih minim. Orang luar atau
wisatawan yang berkunjung ke Batu pada waktu itu hanya tau kalo tempat wisata
yang ada di Kota Batu itu yakni Songgoriti dan Selecta. Dengan adanya kegiatan
pariwisata yang ada di Songgoriti ini, akhirnya lambat laun masyarakat melihat
adanya potensi ekonomi dari aktifitas pariwisata ini. Seperti mulai muncul
warung-warung makanan, sovenir dan lain-lain.
Untuk mendukung kegiatan pariwisata yang terjadi di Songgoriti, akhirnya
masyarakat disana mulai berfikir untuk berkembang, tidak hanya menyediakan
tempat wisata dan hal-hal yang mendukung kegiatan pariwisata seperti tempat
makan dan toko suveneir, masyarakat Songgoriti mulai menyewakan rumah
mereka kepada wisatawan. Hal inilah yang menjadi cikal bakal dari banyaknya
penginapan yang ada di Songgoriti. Meskipun pada awalnya, ide untuk
menyewakan villa itu bukan murni pemikiran dari masyarakat songgoriti secara
kesuluruhan, melainkan dari beberapa orang yang secara ekonomi sudah mampu
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dan di dukung oleh permintaan pasar akan tempat penginapan yang harganya
terjangkau.
“songgoriti terus berkembang yang awalnya Cuma 1, 2 hotel
yang ada ternasuk hotel r. Sucipto ini dan dengan adanya air
panas akhirnya orang-orang yang pada waktu itu mempunyai
kemampuan akhirnya membangun rumah. Rumah rumah
dipinggir jalan, kalo di desa kan biasanya ada rumah pinggir
jalan yang di bangun dengan bagus, akhirnya disewakan. Cara
menyewakanya dia tidak setiap hari seperti sekarang, enggak.
Biasanya itu Cuma disewakan pada hari hari tertentu, pas rame
lah. Karena kan didukung sama adanya pemandian juga, tempat
wisata. Akhirnya orang liburan, pingin istirahat ya istirahat
disini. Soalnya kan batu dulu gak seperti sekarang ini.
(wawancara pak Yusuf, 3 Desember 2017)”.
Perkembangan villa di Songgoriti dahulu tidak seperti sekarang ini. Dulu
hanya sedikit masyarakat yang menyewakan rumah mereka sebagai tempat
menginap. Hanya masyarakat yang mampu secara ekonomi dan yang mempunyai
rumah yang sekiranya layak untuk disewakan kepada wisatawan. Itupun tidak
setiap hari mereka menyewakan rumah mereka, hanya pada hari-hari tertentu saja.
Dengan adanya kegiatan pariwisata dan semakin banyaknya wisatawan
yang datang, lambat laun masyarakat Songgoriti mulai menyewakan rumah
mereka sebagai tempat untuk menginap bagi wisatawan yang ingin bermalam di
Songgoriti. hal ini terus berkembang sampai sekarang, sampai Songgoriti menjadi
salah satu tempat sentra penginapan terbesar yang ada di Kota Batu.
Penginapan-penginapan yang ada di Songgoriti ini tidak semua
mempunyai bentuk atau tipe yang sama, melainkan ada 3 tipe pengklasifikasian
villa. Dan hal ini mempengaruhi terhadap fasilitas, dan harga.
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Tabel 3. Pengklasifikasian Villa
Jumlah villa
Klasifikasi
Lokasi

Fasilitas

Harga

350
A

B

Pinggir jalan raya Masuk
jalan
(elit)
kampung (akses
mobil bisa)
- Kamar
- Kamar
- Tempat tidur
- Tempat tidur
- TV
- TV
- Dapur
- Dapur
(tidak
- Kamar mandi
semua)
dalam
- Kamar
mandi
- Air Panas
dalam
- Home
teater - Air panas (tidak
(tidak semua)
semua)
150.000 – 200.000 100.000 – 150.000

C
Masuk gang (tidak
ada akses mobil)
-

Kamar
Tempat tidur
TV
Kamar mandi
dalam

70.000 – 100.000

Sumber: Olahan data pribadi, 2018
Ramainya masyarakat Songgoriti untuk menyewakan villa, dimulai ketika
tahun 1999 sampai 2005. Seperti yang dikatakan Pak Yusuf dalam wawancara.
“ramenya orang mulai berfikir alih usaha dari pertanian,
peternakan itu sekitar tahun 99 sampai 2005. Itu mulai naik sampai
sekarang. Waktu itu orang berfikir dari pada melihara sapi,
mending sapinya dijual dubuat kamaran untuk disewakan. Soalnya
kalo sapi 1, masih mencarikan makan, cari rumput. Kalo rumah
kamaran kan enggak, dia bangun sekali udah, dia gak butuh cari
makan seperti ngerawat sapi, gak butuh ngarit. Ngarite beda, jadi
anggota pramu. Nyari tamu ngarite (wawancara Pak Yusuf, 3
desember 2017)”.
Sebelum sebagian besar masyarakat Songgiriti berprofesi sebagai penyewa
villa, masyarakat Songgoriti dulunya bekerja pada sektor pertanian, peternakan
dan perkebunan. Melihat kegiatan pariwisata yang ramai disana dan juga potensi
pariwisata akan perkembangan ekonomi masyarakat, akhirnya pelan tapi pasti
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banyak masyarakat Songgoriti yang mulai beralih usaha yang awalnya sebagai
petani, peternak dan juga perkebunan menjadi pengusaha penyewaan villa.
Bisnis penyewan villa di Songgoriti berdampak pada pendapatan
masyarakat yang berkecimpung dalam usaha villa. Bisnis penyewan ini berjalan
setiap hari mulai senin sampai minggu. Senin sampai jumat terhitung hari biasa
dengan tarif normal, sedangkan sabtu minggu masuk weekend. Besar kecilnya
pendapatan yang masuk tergantung dari ramainya wisatawan yang datang
menginap. Selain itu, hari-hari seperti weekend dan hari libur dimanfaatkan para
pengusaha villa dengan menaikkan harga penyewaan villa.
Tabel 4. Daftar Harga Sewa Villa
A

B

C

Klasifikasi
Harga
Hari biasa

150.000 – 200.000 100.000 – 150.000 70.000 – 100.000

Weekend

200.000 – 250.000 130.000 – 200.000 100.000 – 130.000

Liburan

250.000 keatas

200.000 keatas

130.000 keatas

Sumber: Olahan data pribadi, 2018
4.4 Forum Musyawarah Lingkungan (FML)
Songgoriti merupakan daerah Padukuhan yang masuk dalam kelurahan
Songgkerto. Dimulai tahun 90an, secara administratif pemegang kendali pada tiaptiap kelurahan di Kota Batu di serahkan kepada masing-masing ketua RW. Hal ini
dikarenakan dihapuskanya posisi Kepala Dusun. Karena keinginandari masyarakat
untuk bisa bersatu dan tidak pecah seperti ketika masih ada kepala dusun, akhirnya
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masyarakat Songgoriti mendikiran FML (Forum Musyawarah Lingkungan). FML
ini merupakan pemegang kekuasan tertinggi yang ada di Songgoriti. FML disini
merupakan lembaga masyarakat yang bersifat sosial dan swadaya. Pembentukan
ini sekali lagi sebagai pengikat keutuhan dan kerukunan warga Songgoriti dan juga
sebagai pengganti peran Kamituo ketika masih berstatus sebagai dusun.
“dikembalikan tetap seperti dulu, saat Sriti masih menjadi
dusun, meskipun telah dipecah menjadi RW.01 RW.02 tapi
ditetapkan seperti dusun, kalau dusun diketuai oleh kamituwo,
namun kini pemerintah tidak memperbolehkan adanya kamituwo,
sehingga di Sriti dibentuk forum agar tetap utuh sebagai ganti
kamituwo, sejak 90’an ya sejak dibuyarkan kamituo. FML ini
merupakan lembaga sosial di masyarakat. Jadi RT, RW, jadi semua
keputusan seputar pembangunan fisik, mental dan kegiatan sosial
yang sifatnya Sriti ada dalam tanggung jawab FML (wawancara
Pak Djuri, 5 Desember 2017)”
Sama seperti lembaga lain pada umunya, FML juga memiliki
Struktur kepengurusan mulai dari ketua, wakil, sekretaris dan anggota. Akan
tetapi pada FML, struktur kepungurusan tersebut tidak memiliki batasan
masa jabatan. Pembentukan struktur pun berdasarkan musyawarah mufakat
yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, begitu pula bila ada pergantian
pengurus. Untuk anggota sendiri, anggota tetap dari FML adalah para ketua
RW dan RT. FML tidak memiliki divisi secara khusus. Divisi ini akan
dibentuk ketika Songgoriti akan mempunyai acara. Meski begitu, peran
FML di Sriti sangatlah berpengaruh besar terhadap kelangsungan kehidupan
masyarakatnya, selain membawahi RW dan RT, FML juga memegang
kendali dalam urusan pembangunan dukuh, keagamaan, kepemudaan hingga
kematian.
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“induknya yang pasti ada ketua FML, wakil, bendahara
dan sekretaris. Setelah itu baru RW dan RT, selanjutnya.
Kalau kalau divisi-divisi lengkapnya itu dibentuk jika Sriti
ada acara seperti agustusan, selametan desa, suro dan lainnya.
Selain itu FML juga membawahi bagian pembangunan,
kematian dan yang lainya. (wawancara Pak Djuri, 5
Desember 2017)”.
Selain itu, adanya FML ini juga mengatur kehidupan sosial masyarakat
Songgoriti di bidang ekonomi. Forum ini membawahi beberapa lembaga
ekonomi-pariwisata yang ada di kawasan Songgoriti. FML disini merupakan elit
yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya aktifitas penyewan villa di
Songgoriti, FML selaku lembaga tertinggi didalam masyarakat Songgoriti
mengambil alih seluruh aktifitas yang berkaitan dengan bisnis penyewaan villa.
Disini FML tidak bermain sendiri dalam mendominasi kegiatan bisnis villa. FML
membuat paguyuban-paguyuban seperti paguyuban villa dan paguyuban
pramuwisata sehingga

lembaga-lembaga ini

saling berkolaborasi

dalam

melakukan produksi ruang pada masyarakat yang berkecimpung dalam bisnis
penyewaan villa.
4.5 Sejarah Praktik Prostitusi
Pariwisata adalah urat nadi perekonomian di Songgoriti, dan Kota Batu
secara kesuluruhan. Apalagi dengan dinobatkannya Batu sebagai Kota Wisata,
alhasil kegiatan pariwisata berkembang dengann sangat pesat. Perkembangan
pariwisata yang begitu pesat, membuat pariwisata menjadi suatu industri yang
sangat menjanjikan. Dalam setiap pengembangan suatu industri, selain beruasaha
untuk mensejahterakan masyarakat, juga akan menimbulkan pengaruh serta
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dampak terhadap masyarakat itu sendiri. mulai dari lingkungan sosial maupun
lingkungan alam.
Melihat

industri

pariwisata

yang

berkembang,

akhirnya

banyak

masyarakat Songgoriti yang beralih menjadi pelaku pariwisata. banyak
masyarakat Songgoriti menyulap rumah mereka untuk dijadikan tempat menginap
bagi para wisatawan yang berkunjung ke Batu. setiap hari mereka menawarkan
penginapan atau villa kepada wisatawan yang lalu lalang. Masyarakat Songgoriti
ini sangat bergantung terhadap wisatawan, karena jika wisatawan sepi otomatis
penginapan mereka tidak laku dan ini akan berdampak pada pendapat masyarakat.
Sadar akan ketergantungan mereka terhadap wisatawan, akhirnya para
pelaku pariwisata seperti pramuwisata dan pemilik villa itu sangat menghormati
para tamu yang datang ke Songgoriti. masyarakat akan melayani para tamu
dengan sopan dan ramah. Nilai ini yang ditanamkan dari dulu hingga sekarang
terhdaap para pelaku pariwisata di Songgoriti. Keramahan para pelaku wisata
inilah yang mennjadi titik celah bagi para wisatan “nakal” khususnya wisatawan
laki-laki yang datang ke Songgoriti hanya untuk “bersenang-senang”.
Ketika berbicara mengenai praktik prostitusi, Songgoriti memang bukan
tempat prostitusi atau okalisasi seperti pada umumnya, seperti contohnya Dolly di
Surabaya, Sarkem Di Jogja atau tempat tempat prostitusi lainnya. Songgoriti
menawarkan tempat dan juga kesempatan bagi parawisatawan yang ingin
“bersenang-senang”. Dengan adanya penginapan atau villa dengan peraturan yang
sangat longgar, membuat para wistawan bisa bebas melakukan apapun yang
mereka mau.
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Peraturan mengenai penyewaan villa di Songgoriti memang bisa dikatak
cukup longgar, bagi wisatawan yang ingin menyewa. Syaratnyaa hanya
wisatawan yang ingin menginap tidak diperkenankan memawa sajam, narkoba,
miras dan tidak sedang berpakaian seragam sekolah ataupun seragam dinas. Dan
ditambah lagi harga yang ditawarkan untuk menyewa villa sangat terjangkau
yakni dikisaran 70 sampai 100 ribu untuk ukuran villa standart biasa. Hal inilah
yang membuat Songgoriti sangat rentan untukdisalah gunakan baik bagi remaja
maupun orang dewasa.
Selain dijadikan tempat “senang-senang” bagi para pasangan, di
Songgoriti juga menawarkan jasa pemuas nafsu atau PSK. Mengenai hal ini,
awalmulanya ada PSK di Songgoriti karena permintaan dari wisatawan itu sendiri.
“Sebetulnya kami membantu memfasilitasi kepada orang-orang
yang kepingin seneng-seneng, nyari hiburan. Tapi image
diluarberkata lain, mereka beranggapan kalo disini ini tempatnya.
Contoh sampai ada perling, songgoriti terbebas dari transaksi
pornografi dalam bentuk apapun, kenapa? Sebetulnya pramu itu
tidak pernah menawarkkan. Pak, mas butuh teman tidur a? Gak
pernah. Cuma tamunya yang meminta, mas gak ada cewek a? La
sebagai bentuk service prmuwisata kepada tamu tersebut, tapi
diluar diartikan lain, kalo disini ini tempatnya. Padahal kami
seandaninya ada orang 5, trus nyari tipe wanita yang sama itu gak
bisa, terbatas, kalo orang-orang biang ada banyak itu gak ad. Kalo
Cuma 1, bisa kita nyarikan yang bagus, tapi kalo ada 5 ya gak ada
mas. Jadi disini bukan tempatnya, Cuma kalo ada yang kayak gotu
kita Cuma menservice dan si perempuan ini tidak berdomisili di
songgoriti. Gak kos di songgoriti, gak nyewa disonggoriti gak
tinggal di songgoriti. Tapi dari luar songgoriti. Tapi diluar
terkenalnya songgoriti tempatnya perempuan, padahal disini gak
ada (wawancara Pak Purharianto 3 Desember 2017)”.
Sex dan pariwisata adalah sebuah fenomena yang tak bisa dipisahkan satu
dengan yang lain, inilah yang terjadi di Songgoriti. Selain tempat hiburan,
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keindahan alam serta hawa sejuk Kota Batu. Songgoriti merupakan salah satu
destinasi lain yang menawarkan satu hal berbeda dari wisata kebanyakan.
Penginapan memberikan peluang bagi wisatawan yang ingin menikmati
keindadan Kota Batu dengan cara yang “berbeda”.
Berbagai macam tipe wisatawan yang datang ke Songgoriti, mulai dari
pasangan remaja, pasangan dewasa, hingga individu yang datang hanya untuk
mencari teman untuk “bersenang-senang”. Masyarak disana tidak akan
mempermasalahkan status wisatawan yang datang untuk menginap, apakah sudah
menikah atau belum. Karena mereka beranggapan bahwa di hotelpun tidak akan
ditanya statusnya kalo untuk menginap. Mereka berfikiran bahwa pelaku wisata,
pramuwisata dan pemilik villa berperan sebagai fasilitator bagi wisatawan yang
datang untuk menginap. Wisatawan bebas untuk melakukan segala sesuatu seperti
membawapasangan yang belum menikah atau sebagainya, tetapi dengan catatan
tidak melakukan sesuatu hal yang telah dilarang dalam perling (peraturan
Lingkungan). Masyarakat melihat banyaknya pasangan muda mudi yang keluar
masuk Songgoriti itu adalah sebuah kewajaran. Bahkan ketika adanya individu
yang datang dan bertanya mengenai teman tidur, seperti yang ada pada kutipan
wawancara di atas mereka akan membantu mencarikan sesuai dengan selera sang
pemesan.
Adanya wistawan yang menginap di Songgoriti tak lepas dari peran para
pelaku wisata disana, kusunya para pramu wisata dan pemilik villa. Mudahnya
akses dan pelayanan yang baik terhadap wisatawan tanpa membeda-bedakan serta
harga yang ekonomis dan bisa ditawar memberikan kesempatan bagi wisatawan
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untuk memperoleh fasilitas untuk “bersenang-senang”. Apalagi ditambah dengan
nilai yang ditanamkan kepada seluruh pelaku wisata di Songgoriti bahwa tamu
adalah raja maka akan menjadikan keterikatan antara wisatawan dan pramuwisata.
Wisatawan nyaman dengan pelayanan dan bisa menikmati vasilitas yang
ditawarkan, parapramuwisata juga mendapatkan uang dari hasil menyewakan villa
kepada wisatawan. Dengan adanya peraturan mengenai larangan menawarkan jasa
pemuas, tak jarang para pengusaha villa yang nakal juga menawarkan jasa pemuas
kepada tamu yang datang, khususnya tamu laki-laki.
4.5 Karakteristik Informan Penelitian
1. Mas Indra
Mas Indra merupakan ketua Paguyuban Villa di Songgoriti. sebelum
menjabat sebagai ketua paguyuban, Mas Indra pernah menjabat sebagai ketua
Karang Taruna. Sehari-hari, beliau bekerja di BBPP (Balai Besar Pelatihan
Peternak) yang tempatnya juga masih dalam lingkup kawasan Songgoriti. Mas
Indra merupakan salah satu tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Songgoriti.
selain bekerja di BBPP, beliau juga mempunyai usaha penginapan villa. Beliau
tinggal bersama orang tuanya, karena status Mas Indra masih lajang. Beliau
terhitung baru menjadi ketua paguyuban. Masih muda dan mempnyai visi yang
luas terhadap perkebangan di Songgoriti membuat mas Indra menerima jabatan
tersebeut untuk memperbaiki Songgoriti agar pandangan masyarakat luas
memandang Songgoriti tidak melulu berpandangan negatif.
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2. Pak Djuri
Pak Djuri merupakan ketua FML (Forum Musyawarah Lingkungan). FML
sendiri merupakan lembaga tertinggi di Dukuh Songgoriti, membawahi 2 RW.
Pak Djuri merupaka tokoh masyarakat yang sangat disegani di Songgoriti.
Keseharian beliau bisanya kalo tidak ada agenda atau pertemuan yang membahas
tentang hal-hal yang ada kaitanya dengan Songgoriti beliau hanya berdiam
dirumah, menikmati masa tua dan menikmati hasil dari usaha villa yang
dijalankan. Beliau memiliki villa yang lumayan banyak, ada 10 unit villa yang
tersebar di Songgoriti. Pak Djuri kini berusia 61, karena faktor usia juga akhirnya
beliau memasrahkan pengelolaan villa ke pada kedua putranya yang juga sudah
berumah tangga.
3. Pak Yusuf Wibisono
Pak yusuf merupakan sekertaris dari paguyuban villa Songgoriti. selain
sekertaris pak Yusuf juga merangkap jabatan sebagai bendahara di Paguyuban
Pramuwisata. pak yusuf bisa disebut orang yang sangat memahami tentang seluk
beluk penginapan yang ada di Songgoriti. sebelum mempunyai villa sendiri,
dulunya beliau menjadi pramuwisata dan hasil dari menjadi pramu wisata beliau
tabung dan perlahan mulai nyicil untuk beli tanah dan membangun villa.
Setidaknya pak yusuf mempunyai 3 villa yang disewakan. satu rumah pribadi
sebagai tempat tinggal beliau dan keluarga. Selain jadi pengusaha villa, didepan
rumah pak ysusuf juga ada warung kelontong yang mnjual makanan yang
dijalankan oleh istrinya.
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4. Pak Purharianto
Pak Purharianto merupakan ketua paguyuban Pramuwisata di Songgoriti,
dan juga menjadi anggota dalam paguyuban villa. Belum genap satu tahun beliau
menjadi ketua. Beliau menjadiketua pada bulan oktober 2017. Pada bulan yang
sama juga semua paguyuban melakukan pergantian pengurus. Sebelum
berkecimpung dalam usaha penginapan, dulunya Pak Pur (sapaan akrab beliau)
bekerja sebagai petani sayur di ladang. Lalu mulai ramai bisnis penginapan
akhirnya beliau alih profesi sebagai pramuwisata.
5. Mas Sunardi
Mas Sunardi merupakan anggota paguyuban villa dan juga anggota
paguyuban pramuwisata. keseharian beliau bekerja menjadi pramuwisata di
Songgoriti. Untukmenunggu wisatawan, bisaanya beliau mangkal di korwil 1,
tepatdi pintu masuk menuju Songgoriti. mas Sunardi memiliki 1 villa dengan 2
kamar untuk disewakan kepada pelanggan. Menjadi pramuwisata dan menglola
villa merupaka profesi satu-satunya beliau dalam mencukupi kebutuhan bagi
keluarga.
6. Pak Rizaldi
Pak Rizaldi merupakan pegawai Bappeda Kota Batu. Beliau merupakan
kepala

bagian

penyusunan

program

dan

pelaporan

Bappeda.

beliau

memilihbekerja di Bappeda karena memang sudah keinginan dan keahlian beliau
dalam bidang tata ruang. Sebelum bekerja di Bappeda beliau merupakan lulusan
Planologi ITN Malang, sehingga tak heran beliau sangat menguasai tentang
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perencanaan dan tata ruang, apalagi ketika berbicara tentang tata ruang di Kota
Batu.
7. Ibu Widya
Bu Widya meruapakan pegawai dinas pariwista Kota Batu. Belliau
menempati posiis sebagaikepala bagian sejarah dan pengembangan pariwisata
Kota Batu. Wanita berumur 46 tahun ini keseharianya hanya bekerja sebagai PNS
di dinas Pariwisata Kota Batu. Dulunya sebelum sebagai pegawaidinas pariwisata,
beliau bekerja di Kantor kecamatan Batu, waktu Batu masih ikut Kabupaten
Malang. Lalu ketika Batu menjadi Kota sendiri bu Widya pindah menjadi pegawai
dinas Pariwisata.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Praktik Ruang Pembangunan Wisata Songgoriti
Pengembangan pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam
pembangunan suatu wilayah. Dengan adanya berbagai kegiatan pariwisata, maka
daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata akan dapat lebih berkembang dan
maju. Selain itu dampak pariwisata juga dapat meningkatkan pendapatan suatu
daerah dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu,
dampak lain dari perkembangan industri pariwisata adalah terkait dengan alih
fungsi lahan maupun bangunan. Dalam mendukung kemajuan wisata suatu
daerah, biasanya membutuhkan infrastruktur dan sarana pendukung yang
memadai. Pada saat pengerjaan infrastruktur itulah ruang termaknai sebagai
produk sosial.
Lefebvre dalam teorinya mengatakan bahwa produksi ruang terjadi ketika
individu selalu memenuhi kebutuhan hidupnya (Lefebvre, 1991: 26). Hal ini sama
seperti yang terjadi di Songgoriti. Demi memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari,
mereka memutuskan untuk merubah fungsi rumah menjadi penginapan. Tidak
hanya itu, masyarakat juga beralih profesi yang awalnya petani dan peternak
menjadi pelaku pariwisata. Perubahan yang terjadi pada masyarakat ini
menegasakan bahwa ruang selalu berdealektika dengan realitas sosial.
Berbicara mengenai produksi ruang, produksi ruang terbagi menjadi dua
yaitu ruang absolut dan ruang abstrak. Ruang absolut merupakan ruang dimana
dominasi, ide dan wacana berkembang yang intinya memproduksi ruang sebagai
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nilai tukar. Sedangkan ruang absolut adalah ruang fisik yang mana sebagai
penjelmaan dari ruang abstrak. Seperti bangunan-bangunan yang ada di
Songgoriti. Seperti dalam buku Hervey Molotch menjelaskan Levebfre.“While
abstract space represents, more or less, space produced for exchange value,
absolute space stands for use value” (Molotch, 1993).
Masyarakat membentuk ruang berdasarkan tujuan yang ingin di capai,
untuk pemenuhan kebutuhan dan lain-lain. Dalam konteks produksi ruang di
Songgoriti, ruang abstrak terjadi ketika masyarakat ingin meningkatkan taraf
hidup mereka demi kesejahteraan. Seperti dengan adanya aktifitas pariwisata yang
terjadi di Songgoriti sebagai cara masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan
hidup. Masyarakat melakukan produksi yang mengarah pada ruang fisik yakni
ditunjukan dengan adanya tempat wisata, penginapan, dan fasilitas penunjang
kegiatan pariwisata lainya inilah yang mengarah pada ruang absolut. Lefebvre
megatakan (dalam Molotch, 1993) bahwa nilai, ide, cara hidup yang tidak mampu
menghasilkan proses dalam sebuah ruang dan tidak menghasilkan fisik yang
nyata, hal ini akan kehilangan inti dan ruang akan menjadi abstrak.
Ruang

harus

bisa

menjawab

bagaimana

prosesnya

berlangsung.

Keberlangsungan produksi ruang yang terjadi dalam masyarakat Songgoriti
sangatlah penting. Karena hal ini berpengaruh pada bagaimana masyarakat
Songgoriti mampu memproduksi ruang yang telah mereka huni untuk bisa
memberikan jalan kepada setiap masyarakat yang berada didalamnya sehingga
dapat membentuk lingkungan ruang yang terbentuk secara fisik.
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Ruang abstrak di Songgoriti terjadi ketika masyarakat menginginkan
perubahan

dalam

kehidupan

mereka.

Perubahan

disini

mengacu

pada

kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Songgoriti melihat potensi wisata yang ada
disekitaran Songgoriti, sekitar Batu pada umumnya untuk dapat menjadi lahan
bagi masyarakat dalam mencari nafkah demi untuk mencukupi kebutuhannya. Hal
ini seperti yang disampaikan oleh pak Yusuf :
“kita disini, masyarakat Songgoriti itu membangun villa
bukan untuk sugih sugian (kaya-kayaan), bukan untuk sombongsombongan, bukan. Kita masyarakat Songgoriti membangun
villa arenahanya ingin untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Intine ndek kono lo mas (intinya disitu). Dan juga kita
membangun villa itu untuk bisa menikmati hasil dari Batu yang
udah menjadi Kota Wisata ini”. (wawancara Pak Yusuf 3
Desember 2017).
Masyarakat

memanfaatkan

perkembangan

pariwisata

pasca

Batu

memisahkan diri dari Kabupaten Malang. Telah terkenal sebagai daerah wisata
ketika masih menjadi kecamatan, tidak sulit bagi Kota Batu dalam
mengembangkan pariwisata mereka apalagi setelah Batu mencanangkan diri
menjadi Kota Wisata Batu. Dengan adanya aktifitas pariwisata ini, masyarakat
memanfaatkan sebagai sarana penunjang dalam peningkatan kehidupan mereka
terutama dari segi ekonomi. Peningkatan taraf hidup ini tak lepas dari peran
pemerintah dan elit yang ada dalam masyarakat serta juga andil dari wisatawan
yang mampu membuat ruang abstrak pada masyarakat Songgoriti.
Ruang abstrak disini adalah ide mengenai tata ruang di Songgoriti seperti
pengaturan jalur masuk dan keluar menuju Songgoriti, pembagian kerja bagi para
pramuwisata, klasifikasi villa, penepatan kawasan perdagangan serta kuliner dan
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infrastruktur dan sarana penunjang lainnya. Ruang absolut /fisik ialah ruang
dimana masyarakat melakukan produksi yang mengarah pada ruang fisik, seperti
halnya tempat wisata, villa, rumah tinggal, korwil (pos) bagi pramuwisata dan
lahan pertanian. Lefebvre megatakan (dalam Molotch, 1993) bahwa nilai, ide,
cara hidup yang tidak mampu menghasilkan proses dalam sebuah ruang dan tidak
menghasilkan fisik yang nyata, hal ini akan kehilangan inti dan ruang akan
menjadi abstrak. Artinya setiap ruang yang terbentuk akan akhirnya berakar
kepada bagaimana proses dalam pembagian ruang menjadi sangat penting untuk
produksi ruang yang mampu menyakupi semua pelaku di dalamnya.
5.2 Representasi Ruang Dalam Pengembangan Wisata dan Bisnis Villa
Perkembangan Batu menjadi Kota Wisata Batu tak lepas dari potensi
wisata yang ada di Kota Batu. Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata di
Indonesia karena potensi keindahan dan keelokan alam Batu. Kebijakan tentang
kepariwisataan di Kota Batu sudah diatur dalam PERDA Kota Batu nomor 4
tahun 2004 tentang fungsi Kota Batu. Perda ini juga merupakan wujud
perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Kota Batu khususnya
Dinas Pariwisata Kota Batu. Dijelaskan bahwa fungsi Kota batu sebagai Kota
pertanian (agropolitan) dan Kota Pariwisata. Kota Pertanian (agropolitan) yaitu
pengembangannya diarahkan pada kegiatan pembangunan pertanian terpadu
dimana kondisi fisik, sosial budaya dan ekonomi cenderung kuat dan mengarah
pada kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian yang dimaksud adalah pertanian
hortikultura. Potensi dan produk hortikultura dari Kota Batu, meliputi buahbuahan (buah apel, buah jeruk, dan strawberry), sayuran (sayuran brokoli, wortel,
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paprika, dan kentang), dan tanaman bunga (mawar). Sedangkan, Kota pariwisata
yaitu pengembangan pariwisata Kota Batu yang meliputi pengembangan daya
tarik dan atraksi wisata, pengembangan usaha jasa wisata, pengembangan pusat
pelayanan wisata, pengembangan pusat informasi wisata terpadu (PERDA Kota
Batu, 2004:09). Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kebijakan-kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah Kota Batu ditikberatkan kepada kemajuan agrowisata
dan parwisata.
Pengembangan pariwisata Kota Batu tidak hanya pada wisata alamnya,
namun juga wisata buatan yang di bangun secara signifikan oleh para investor.
Hal ini bertujuan untuk menjadikan Kota Wisata Batu sebagai salah satu kota
wisata yang mampu di perhitungkan di masyarakat sehingga menarik banyak
wisatawan yang datang. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Wisata
Batu tidak lepas dari objek wisata yang disediakan Pemerintah Kota Batu. Oleh
karenanya, dengan peningkatan kunjungan baik wisata alam maupun wisata
buatan maka Pemerintah menggagas ide pembangunan tempat peristirahatan
berupa hotel, villa, dan homestay bagi wisatawan yang ingin menghabiskan
waktunya di Kota Batu dalam waktu yang cukup lama.
Gagasan pemerintah dalam merepresentasi tempat peristirahatan berupa
hotel, villa, dan homestay menurut Lefebvre inilah yang disebut representasi
ruang. Perkembangan pariwisata di Kota Batu mendorong berkembangnya
fasilitas akomodasi sebagai salah satu faktor pendukung pariwisata. Representasi
ruang merujuk pada ruang yang telah terkonseptualisasikan, yang dirumuskan
oleh para ahli, seperti perencana kota, insinyur, teknokrat (Lefebvre, 1991:38).
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Pembangunan tempat peristirahatan di Kawasan Kota Batu dikhususkan pada
pembangunan hotel, villa dan homestay dengan konsep hotel berbintang. Artinya,
biaya penginapan yang terbilang cukup mahal. Hal ini sesuai dengan pernyatan
informan Mas Indra bahwa :
“Ya, Kota Batu kan sudah jadi Kota udah lama mas, otomatis
banyak tempat tempat wisata dan juga hotel-hotel di sini kan
banyak gunanya untuk menanmpung wisatawan yang ingin
menginap. Tapi kan beda mas sama disini, yang membedakan ya
harganya,kalo dihotel ya sampean tahu sendirilah berapa
biayanyauntuk menginap 1 malam, sampean bandingkan sama
disini. Kan wisatawan yang datang ke sini kan (Batu) gak cuma
orang-orang kaya. Kalangan menengah ke bawah pun banyak, ya
kan. (wawancara Mas Indra, 5 Desember 2017)”.
Perizinan pembangunan hotel, villa dan homestay tentu di dukung oleh
Pemerintah Kota Batu dengan tujuan mengefisiensi wisatawan yang ingin
menginap. Akan tetapi, pembangunan hotel, villa dan homestay yang digagas
Pemerintah dengan fasilitas yang mewah tentu tidak dapat dinikmati oleh seluruh
wisatawan. Hal ini karena, wisatawan Kota Batu berasal dari berbagai latar
belakang baik ekonomi maupun selera. Oleh karenanya, ruang-ruang inilah yang
kemudian dimanfaatkan sebagian masyarakat Kota Wisata Batu yang bertempat
tinggal di Songgoriti untuk membangun hotel, villa dan homestay dengan harga
terjangkau.
Villa disini tidak seperti villa-villa pada umunya. Jika pemerintah
merepresentasionalkan penginapan berupa Hotel dan Villa, di Songgoriti villa
yang dimaksud adalah kamaran. Istilah villa muncul dari masyarakat sendiri yang
ketika menawarkan kamar mereka menyebut villa bukan menyebut kamar. Yang
pada akhirnya melekat pada wisatawan dan para pelaku wisata di Songgoriti
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dengan sebutan Villa. Hal ini berbeda pandangan dengan pemerintah yang
menyebut songgoriti sebagai penginapan kamaran. Sepeti yang di sampaikan oleh
pak Rizaldi selaku pegawai BAPPEDA bahwa:
“sebenernya di Songgoriti itu kan bukan villa mas, kalo villa
kan gak gandeng dengan penghuni rumah. Ada paling penjaga
rumah. Kalo di Songgoritikan jadi satu rata-rata kan seperti itu.
Kalo menurut saya penyebutan villa itu kan karena kebiasaan
masyarakat sana. Mereka kan kalo nawarin kan ngomongya
villa. Villa mas, villa mas, gitu kan. Sampean tau gak? Jadi kalo
disebut villa di Songgoriti itu kurang tepat. Tepatnya
kamaran.(wawancara pak rizaldi, 11 januari 2018)”.
Penyebutan kamaran dan villa merupakan bentuk representasi bagaimana
para pelaku wisata dan pemerintah saling berinteraksi melalui praktik dan bentuk
visualisasi di dalam suatu ruang. Konsepsi atas ruang pun berupa kamaran dan
villa dalam penelitian ini muncul berdasarkan pengalaman nyata yang dialami
oleh setiap pelaku wisata dan pemerintah sebagai sebab-akibat dari suatu
hubungan yang bersifat dialektis antara praktik spasial dan representasi ruang.
Ruang menjadi sesuatu yang secara khusus dipersepsikan (perceived space) oleh
individu, kelompk, atau suatu masyarakat yang dalam penelitian ini adalah pelaku
wisata dan pemerintah. Istilah kamaran berdasarkan hasil turun lapang peneliti,
Dalam representasi ruang, bentangan ruang didefinisikan oleh para
perencana dan teknokrat (Lefebvre, 1991:38). Yang mampu mendefinisikan
representasi ruang dalam konteks penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkuasa
seperti pemerintah Kota Batu dan elit dalam masyarakat itu sendiri yaitu FML
yang notabene sebagai lembaga tertinggi yang ada di Songgoriti. Dengan
meningktanya wisatawan dan semakin berkembangnya bisnis penyewaan villa
berdampak pada peningkatan ekonomi warga. Melihat peluang ini pemerintah dan
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elit dalam masyarakat yakni FML melihat peluang bisnis tersebut dan berupaya
untuk apa yang dikatakan Lefebvre sebagai “order” (keteraturan), dan
pengetahuan (1991:33). Dalam hal ini, keteraturan merupakan tatatan sistem
produksi kapitalisme pariwisata, yang menggantikan sistem ekonomi agraris.
Sedangkan pengetahuan, industri pariwisata dianggap sebagai tatanan baru yang
membawa pengetahuan baru berupa munculnya peluang usaha ekonomi baru dan
pembentukan komunitas-komunitas baru di Kawasan Kota Batu.
Lebih lanjut Lefebre menjelaskan bahwa Representasi Ruang adalah ruang
yang: “….tied to the relations of production and to the ‘order’ which those
relations impose, and hence to knowledge, to signs, to codes, and to ‘frontal’
relations.” (1991, 33)”. Representasi ruang dalam konteks ini, berfungsi sebagai
penata dari berbagai relasi yang menghubungkan ruang-ruang tertentu dengan
berbagai wacana di luar ruang itu sendiri. Representasi inilah yang memberikan
jalan bagi para perencana, teknokrat unuk membingkai ruang pada konteksnya,
dalam penelitian ini terkait akomodasi penunjang wisata berupa tempat
peristirahatan, dan kemudian memaknainya melalui sistem tanda, kode dan bahasa
seperti gedung. Pemaknaan ini diperlukan agar ilmu pengetahuan tentang ruang
dapat dikembangkan dan dengan demikian wisatawan dapat menempatkan dirinya
sebagai pengendali dari berbagai relasi antar ruang yang terjadi.
Dalam penelitian ini, kondisi yang terjadi di Songgoriti dengan adanya
aktifitas penyewaan villa ini membuat elit yang ada dalam masyarakat dalam hal
ini FML mengambil segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis penyewaan
villa ini. Hal ini dilakukan karena melihat peluang dalam mengambil keuntungan
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dari bisnis villa tersebut. Demi tercapainya tujuan ini FML membentuk lembagalembaga lain seperti Paguyuban villa dan paguyuban Pramuwisata sebagai salah
satu cara agar dominasi FML bisa terus berlanjut.
FML sebagai elit masyarakat merepresentasionalkan ruang dalam
pengelolaan bisnis villa ini dengan cara membuat peraturan yang mereka ciptakan.
Dalam bisnis villa tidak bisa masyarakat dengan seenaknya menjalankan bisnis
penyewan villa ini dengan semaunya sendiri.
“di Songgoriti ini semua diatur mas, apalagi yang
berhubungan dengan penyewaan villa. Makanya kan ada
paguyuban villa untuk ngurus para pemilik villa dan juga
adapaguyuban pramu untuk ngurus para pramu wisata. Gak bisa
kalo jalan sendiri-sendiri (wawancara Pak Djuri, 5 Desember
2017)”.
Bagi FML harus ada mekanisme atau aturan main dalam menjalankan
bisnis villa di Songgoriti. kontrol semacam ini dibuat untuk menciptakan sebuah
keteraturan dan sekaligus juga bentuk dominasi kepada masyarakat yang
berkecimpung dalam bisnis penyewaan villa. Banyaknya pengusaha villa di
Songgoriti membuat masyarakat akhirnya membentuk sebuah lembaga yang
bertanggung jawab dalam penanganan pemilik villa, yakni Paguyuban Villa Supo.
Anggota ini beranggotakan warga Songgoriti yang memiliki bisnis penginapan di
Songgoriti. paguyuban ini berdiri atas dasar untuk sebgai bentuk kontrol terhadap
penginapan-penginapan yang ada di Songgoriti. baik mulai dari tarif, tatatertib,
dan juga untuk mempermudah dalam pendataan jenis dan jumlah usaha
akomodasi villa yang ada di Songgoriti, selain itu juga mewadai masyarakat
pemilik villa dalam mengurus ijin usaha dan pajak usaha ke pemerintah.
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Representasi Ruang (Lefebvre, 1991:33) membuka peluang bagi ruang
yang tadinya tidak hadir dalam kesadaran menjadi “ditemukan” oleh peradaban.
Dalam konteks ini, vila dan homestay di Songgoriti, Kota Batu semakin
menjamur. Bahkan banyak warga yang menyediakan sebagian rumahnya untuk
disewakan. Perkembangan Batu menjadi Kota Wisata Batu memungkinkan
wisatawan yang berkunjung semakin bertambah sehingga mengubah “ruang
alamiah” yang semula dicanangkan menjadi Kota Agrowisata menjadi wisata
yang menyuguhkan homestay dan vilanya. Hal ini juga di dorong tinggi
permintaan wisatawan menggunakan homestay dan vila yang ditawarkan.
Dengan persentase 80% lebih masyarakat Songoriti yang berprofesi
sebagai pengusaha villa membuat keuntungan yang di timbulkan dari bisnis villa
inisangat besar. FML melihat peluang tersebut untuk dapat mengendalikan
sekaligus mengatur agar seluruh komponen yang ada dalam bisnis villa ini juga
bisa

memperoleh keuntungan. Alhasil untuk mempertegas posisinya, FML

membentuk paguyuban villa dan paguyuban pramuwisata sebagai lembaga yang
mendukung segala kebijakan yang di tetapkan oleh FML.
Rata-rata hasil pendapatan masyarakat Songgoriti yang berprofesi sebagai
penyewa villa sekitar 80 sampai 100 ribu per kamar. Pendapatan tersebut
terhitung masih pendapatan kotor. Karena belum dikurangi dengan biaya listrik
dan air dan juga jasa buat pramuwisata. dalam sehari rata-rata penjualan kamar
bisa mencapai dua sampai tiga kamar yang terjual. Dari sinilah bisa kita hitung
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pendaatan kotor warga songgoriti

dalam sehari berkisar 200.000 keatas. Itu

belum terhitung ketika hari-hari libur atau weekand.
Selain memberi dampak peningkatan ekonomi, perkembangan villa di
Songgoriti juga berdampak pada pengetahuan masyarakat bahwasanya rumah tak
hanya menjadi sebagai tempat bagi keluarga melainkan juga bisa sebagai tempat
masyarakat Songgoriti mencarinafkah dengan memanfaatkan sebagian rumah
mereka menjadi penginapan. Selain itu dampak lain yang terjadi adalah kepada
anak-anak. Halini dikarenakan, kenanyakan pengunjung merupakan muda-mudi
yang datang untuk menginap. Danpenginapan yang ada di Songgoriti merupaka
penginapan yang jadi satu dengan keluarga penghuni rumah maka secara tidal
langsung anak-anak yang harusnya masih belum mengerti tentang praktik yang
terjadi di dalam kamar, akhirnya mereka terpaksa tau karena mereka mau tidak
mau bersinggungan langsung dengan praktik sewa menyewa dan aktifitas
wisatawanyang datang menyewa. Dengan mereka bersinggungan langsung ini
membuat mereka “dewasa” sebelum waktunya. Dan mereka pun memahami
praktik yang terjadi ini, karena hal tersebut merupakan cara bagi orang tua mereka
untuk mencari nafkah demi menghidupi keluarga dan mencukupi kebutuhan
rumah tangga mereka. Seperti yang di sampaikan oleh pak Djuri bahwa:
“kalo pengaruh mas ya, terutama kepada anak anak ya ada
Cuma ya biasa saja. dari kecil kan mereka sudah tau. Kalo
kerjaan orang tuanya menyewakan villa. Dan yang nyewa kan
beragam. Cuma untuk membentengi kita itu memberi pengertian
secara perlahan kalo hal-hal yang dilakukan pengunjungitu lebih
baik jangan ditiru. Gini lo mas, yang susah itu memang kalo
ngasih tau sama anak-anak, kalo sama yang agak dewasa
mudah. Soalnya mereka ngerti dengan sendirinya. Kalo sama
anak-anak agak susah. (wawancara pak djuri, 5 desember
2018)”.
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FML dan paguyuban ini berkolaborasi dalam menciptaka peraturanperaturan terkait bisnis villa dan juga pengklasifikasian model model villa yang
ada di Songgoriti selain itu mereka juga menetapkan pembagian ruang kerja bagi
masyaraat yang ingin mencari wisatawan yang membutuhkan penginapan. Hal ini
dilakukan oleh FML untuk melihat seberapa banyak wisatawan yang masuk
menyewa. Dari sinibisa dilihat nantinya seberapa besar hasil yang didapatkan dari
bisnis villa tersebut. Selain itu juga untuk pendataan pajak yang harus disetorkan
ke negara dalam hal ini Pemkot Batu dan pajak bagi pembangunan di Songgoriti
sendiri.
5.3 Ruang Representasional dan Perubahan Pengetahuan Masyarakat
Awal mula Masyarakat menjadi Pengusaha villa bermula dari permintaan
pasar dalam hal ini wisatawan. Wisatawan yang berkunjung sangat beragam tidak
hanya yang berasal dari Malang saja, tetapi dari daerah luar Malang pun banyak.
Pada umumnya wisatawan yang berekreasi ke Kota Batu setelah berekreasi
mereka tidak langsung pulang, apalagi wisatawan yang datang dari luar Kota Batu
atau Malang Raya. Banyak wisatawan yang ingin menginap di Kota Batu demi
menikmati Keindahan Kota Batu lebih lama. Akhirnya masyarakat bertanya
kepada masyarakat yang ada di Songgoriti. seperti yang disampaikan pak Yusuf:
“Jadi dulu saya disini mulai dari rumah belum banyak di
sewakan sampai banyak sampai sekarang. Misal seperti rumah
ini nih, sekiranya udah layak lantainya belum keramik dulu
penting ada kamar mandinya. Kalo disini kan ada 3 kamar yang
1 kamar dibuat kumpul keluarga pemilik yang 2 buat tamu kalo
pas ramai. Jadi dulu itu seperti ini “yu, kang rumahnya
disewakan a?” “rame ta?” “rame” “iya ws gawe rizky” sek
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tamune tak celukno. Digowo tamune “ini rumahnya kayak gini
mau ta?” “iya wes gpp penting bisa buat tidur”. Langsung di
bersikan rumahnya trus kita kawal tamunya ke rumah. Jadi dulu
itu emang campur, jadi satu sama yang punya
rumah.(wawancara pak Yusuf, 3 desember 2017)”.
Dari sinilah mulai berkembang rumah-rumah yang sekaligus juga sebagai
tempat penginapan yang disewakan kepada wisatawan, dan akhirnya Songgoriti
berkembang menjadi daerah penginapan dan villa-villa. Penanda baru berupa
daerah penginapan dan villa-villa tersebut dapat dimaknai sebagai upaya
meruntuhkan Songgoriti sebagai ruang representasi dari kelas atau kelompok
tertentu yang menginginkan keuntungan semata, karena ruang itu, secara
representasional telah direbut sebelumnya oleh kelompok-kelompok dominan.
Perkembangan villa di Songgoriti telah mendorong peningkatakan ekonomi
masyarakat di Kawasan Wisata Songgoriti.
Dari sinilah akhirnya muncul perubahan yang terjadi di dalam masyarakat
Songgoriti. mereka memanfaatkan kebutuhan wisatawan khususnya kelas
menengah kebawah dalam mencari kebutuhan menginap berupa villa. Villa disini
bukanlah villa yang lumrah kita temui. Villa yang di maksud dalam penelitin ini
adalah berupa kamaran, artinya mereka tidak menyewakan rumah secara
kesuluran melainkan hanya berupa kamar-kamar saja. Selain itu kamar-kamar
tersebut juga menjadi satu dengan pemilik rumah. Artinya rumah yang awalnya
hanya sebagai tempat bagi keluarga sekarang harus terbagi menjadi tempat
penginapan bagi wisatawan.
Sebelum Songgoriti menjadi kawasan penginapan dan home stay,
Songgoriti merupakan kawasan wisata, karena di Songgoriti terdapat objek wisata
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berupa candi Supo dan pemandian air panas. Meskipun Songgoriti masuk wilayah
pariwisata namun awalnya tak banyak masyarakat yang berkecimpung pada sektor
pariwisata, karena pada waktu itu sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai
peternak, petani dan berkebun. Seperti yang di sampaikan oleh pak Yusuf :
“petani, peternak, kalo pedagangya jarang disini. Trus
beralih ke penginapan ini. Jadi kandang tadi dibangun mas.
Rumahnya direnov biar bagus orangnya dibelakang.
(wawancara pak Yusuf, 3 Desember 2017)”.
Dari awal ketika Batu masih masuk dalam Kabupaten Malang, warga
Songgoriti sudah berprofesi sebagai petani dan peternak. Sampai pada akhirnya
Batu menjadi Kota kegiatan itu terus berlanjut, apalagi kegiatan tersebut selaras
dengan tujuan dari Batu yang menjadi Kota Wisata berbasis Agrowisata.
Seiring berjalanya waktu dan berkembangnya kegiatan pariwisata
khususnya di Songgoriti pelan tapi pasti membuat masyarakat yang awalnya
menjadi petani beralih ke pelaku pariwisata. Dengan adanya candi Supo dan
Pemandian air panas Songgoriti sebagai destinasi wisata otomatis mendatangkan
wisatawan yang berkunjung kesana. Dengan adanya wisatawan inilah cikal bakal
Songgoriti sebagai kawasan penginapan bermula. Perkembangan villa dimulai
sejak tahun 1990an dan saat ini jumlah villa yang ada di lingkungan Songgoriti
saat ini 270 buah villa. Villa yang ada di Songgoriti adalah milik sendiri yaitu
masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan mas indra
selaku ketua paguyuban villa bahwa:
“kalo yang punya villa semuanya mas, sebgian besar ya warga
songgoriti. memang ada sebagian kecil itu punyaknya orang luar.
Bukan orang Songgoriti. tapi jumlahnya gak banyak. Kalopastinya
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sekitar 10% dari jumlah villa yang ada disini mas. Belasan lah kirakira. (wawancara mas Indra, 5 desember 2017)”.
Hal inilah yang menurut Lefebvre ketika sebuah ruang representasional
kehilangan momentum, maka sebenarnya ruang tersebut juga kehilangan
historisitasnya karena historitas telah diambil alih oleh berbagai abstraksi melalui
pemaknaan simbolik dan praktik simbolisasi yang dilakukan kelompok dominan
dalam penelitian ini adalah pemerintah dan FML.

Ketika ruang dipahami semata secara simbolik, maka sesungguhnya
praktik spasial dalam keseharian manusia menjadikan simbolisme itu sebagai
penanda relasi antar-ruang yang paling konkret. Dalam hal ini adalah temuan hasil
penelitian adalah ikon Songgoriti dan Kota Batu oleh masyarakat mengenai
tempat penginapan murah dan mahal. Ikon tersebut merupakan hasil dari
interpretasi dan interaksi sosial antara masyarakat dan pelaku wisata mengenai
image penginapan murah dan penginapan mahal. Kepentingan pelayanan umum
yang beroperasi di ruang publik tertentu, menuntut adanya jawaban pertanyaan
bagaimana memisahkan ruang privat konsumen tingkat menengah kebawah dan
konsumen tingkat menengah keatas. Layanan umum yang dimaksudkan di sini
sebenarnya adalah upaya kontrol atas pelayanan umum yang terjadi di ruang
publik di Kota Wisata Batu.
Yang menurut Lefebvre patut dicermati adalah ruang representasional
runtuh ke dalam simbolisme semata. Dalam penelitian ini sebelum FML
mendominasi dalam hal bisnis penyewaan villa, masyarakt pemilik villa ini bebas
melkukan kegiatan penyewaan villa di manapun mereka mau tanpa hars terbentur
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dengan aturan-aturan yang telah di tetapkan seperti sekarang. Semakin banyaknya
pengusaha villa membuat persaingan dalam mencari pelanggan semakin ketat.
Seperti yang dikatakan Mas Sunardi:
“sekarang kan banyak mas yang punya villa, gak kayak dulu.
Kalo nyari pelanggan ya enakan dulu. Apalagi kan sekarang
ditentukan tempat nyari calon penyewa villa. Ya pokoknya
gimana kita aja pinter ngakalinya (Mas Sunardi, 10 Desember
2017)”.
Banyaknya villa di Songgoriti membuat FML dan paguyuban membuat
peraturan supaya kegiatan penyewaan villa bisa berjalan lancar. Salah satunya
adalah pembagian kerja. Di Songgoriti sendiri terbagi menjadi 3 korwil/pos.
Korwil disini berguna sebagai tempat bagi pramuwisata untuk menunggu calon
wisatawan yang ingin mencari penginapan. Korwil 1 bertempat di sebelah SPBU
Songgoriti atau lebih tepatnyadi jalan pintu masuk menuju Songgoriti. Korwil 2
bertempat di bagian dalam, jalan perkampungan di Songgoriti dan Korwil 3
bertempat di jalan keluar Songoriti. Pembagian pos-pos ini bertujuan untuk
masyarakat yang mencari calon penyewa agar tidak menjadi satu dalam satu
tempat. Pembagian ini juga upaya agar pendapatan tamu yang diterima bisa
merata. Namun tidak seluruhnya peraturan ini membuat masyarakat pebisnis villa
ini lancar dalam menjalankan bisnisnya.
diSonggoriti sendiri villa yang dimaksut berupa kamaran. Istilah kamaran
ini terkadang dikaitkan dengan hal-hal yang berbau prostitusi. Bahkan ada
sebagian masyarakat yang ketika mendengar daerah yang berada di Kelurahan
Songgokerto, yaitu Songgoriti, Kecamatan Batu itu adalah hal-hal yang terkait
dengan prostitusi dan aktivitas mesum lainnya. Akan tetapi, pelabelan ini
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berupaya dihilangkan oleh Paguyuban Pemilik Villa Supo dengan mulai menata
penginapan. Penataan penginapan di Songgoriti dilakukan dengan menegakkan
peraturan dengan tidak memperbolehkan menawarkan wanita tuna Susila kepada
wisatawan dan adanya pengecekan kartu identitas penduduk pada setiap
wisatawan yang datang. Peraturan lingkungan villa ini mulai diperketat agar
Songgoriti semakin maju dan tertata dengan baik. Selain itu, adanya pengawasan
dari Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga mendukung
penataan lingkungan di Kawasan Songgoriti. Hal ini sesuai dengan hasil
wawancara dengaan pak Yusuf bahwa:
“itu loh yang pingin kita rubah saat ini mas, biar image
masyarakat luar disonggoriti itu negatif. Soalnya kami juga
punya generasi yang anak ini tadi tidak minta untuk dilahirkan
di songgoriti, tapi karena emang ditakdirkan lahir di songgoriti.
Yang katanya orang-orang diluar para Kyai itu haram
tempatnya. Kami dimana ditempatkan, kan katanya gini “disana
buminya Allah, disini buminya Allah” kan katanya gitu kata
kyai-kyai itu, tapi kok kenapa ada sesuatu yang pikiranya itu
harus diihindari, la apa kita bisa sebelum lahir itu protes “ ya
Allah saya gak mau lahir di songgoriti disana haram” kan gak
bisa. Lah, apakah dengan songgoriti seperti ini, kita pertahankan
songgoriti yang seperti in? Kan enggak. La kalo songgoriti ini
tercipta dengan brand kampung wisata seni budaya songgoriti
ini tadi, la kalo program ini tadi jalan, dengan brand nanti ada
tulisanya Kampung Wisata Seni Budaya Songgoriti Dahsyat
nanti kan orang gak akan takut lagi buat selfi-selfi. Kan nanti
pasti ada yang nanya ada apa disana? Ada acara apa? Kan gitu,
nanti kan akhirnya ngjak ayo kesonoggoriti, ayo ngopi di
songgoriti. Ayo beliketan disionggoriti, ayo makan di
songgoriti. Kenapa disonggoriti? Karena tempatnya enak, murah
ada sama bisa liat pertunjukan seni, misalnya gitu. Meskipun
nanti tujuan sampean kesini buat nginap kan kasaranya gitu.
(wawancara pak yusuf, 3 desember 2017)”.
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Namun demi mendapatkan pelanggan tak jarang dari pengusaha villa ini
melanggar atran-aturan yang telah ditetapkan oleh FML dan paguyuban. Seperti
mencari pelanggan di luar kawasan yang telah di tentukan dan juga tak jarang dari
pengusaha villa ini yang menawarkan “wanita pendamping” kepada calon
penginap khusunya laki-laki untuk menambah daya tarik agar menginap.
villa-villa yang ada di Songgoriti juga terklasifikasi sesuai dengan fasilitas,
tipe dan juga harga. Klasifikasi A merupakan villa-villa yang berada di pinggir
jalan besar/jalan raya, villa-villa ini tergolong villa elit karena mempunyai
fasilitasyang sangat lengkap mulai dari parkir mobil, kamar mandi dalam, air
panas, tv, fasilitas karaoke, ukuran kamar yang luas, dapur dan harganya juga
kisaran 350.000 keatas per villa. Klasifikasi B merupakan villa-villa yang ada di
dalam, artinya masuk ke dalam tetapi bukan ke dalam gang-gang dan bukan
dipinggir jalan raya. Akses untuk mobil masih bisa. Fasilitas yang ditawarkan
meliputi kamar mandi dalam, tv, ada yang menggunakan air panas dan ada juga
yang tidak, begitu pula dengan dapur. Harga yang ditawarkan untuk klasifikasi B
ini kisaran 150.000 perkamar. Yang terakhir klasifikasi C. Klasifikasi ini
diperuntukkan bagi villa-villa yang berada masuk didalam gang-gang. Tidak ada
akses untuk mobil masuk. Fasilitasnya pun lebih sederhana, biasanya hanya ada tv
dan kamar mandi dalam. Tanpa ada fasilitas tambahan seperti klasifikasi A
ataupun B dan harga yang di tawarkan sekitar 70.000-150.000.
Dari ketiga klasifikasi diatas, tidak ada klasifikasi yang paling diminati
atau paling laku di sewa. Semua klasifikasi tersebut rata penjualanya. Hal ini
memang

sudah

menjadi

komitmen

paguyuban

dan

masyarakat

yang
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berkecimpung dalam pengelolaan villa untuk menyamaratakan penjulan villa yang
ada di Songgoriti. untuk menyamaratakn penjualan villa di Songgoriti pahuyuban
villa dan paguyuban pramuwisata membagi pos-pos atau pangkalan bagi pramu
wisata dalam mencari pengunjung menjadi 3 pos. Setiap pos yang ada, sistem
untuk mencari pengunjung dilakukan dengan cara bergantian. Hal tersebut seperti
yang di jelaskan pak Pur selaku ketua paguyuban pramuwista bahwa:
“Kita bebas, mau nyari tamu di korwil mana saja asalkan
masih dalam daerah songgortii, asalkan kita mentaati peraturan
setiap korwil. Soalnya setiap korwil itu ounya peraturan sendirisendiri. Punya cara kerja teknis sendiri-sendiri. Misal korwil 1
sama korwil 3 itu peraturnya beda. Sistim kerja korwil 1 untuk
cara mencari tamu itu kita sistimnya gak berebut, gak balapan.
Misal kita ada orang lima saya orang pertama yang dapet tamu,
la ketika nanti ada tamu lagi yang datang, kita gak bisa ngambil,
kita harus nunggu orang empat ini dapat tamu dulu, baru bali
lagi dari awal orang yang pertama. Jadigantian, semua harus
rata, jadi gak mungkin diantara kami itu antara yang satu dengan
yang lain itudapatnya berbeda gak mungkin. Semua rata,dapat1
ya dapet1semua. Saya dapet1,sampean dapet2 misalnya, gak
bisa. Semua harus rata dapetnya. La ibaratnya dia mau nyari
tamu yang lebih misalnya bisa, tapi dia harus pindah tempat di
pos lain, dan harus mengikuti aturan pos itu. (wawancara pak
Purhariyanto, 3 desember 2017)”.
Dari penjelasan diatas tadi dapat dilihat bahwa masyarakat telah
mempunyai sistem sendiri untuk menjalankan produksi ruang sesusai dengan
keinginan dan kesepakatan bersama dari masyarakat itu sendiri. hal ini juga
mempermudah masyarakat dalam mencarai uang dari penjualan villa. Dan sistem
ini juga menjadikan penjualan villa di Songgoriti menjadi rata. Tanpa ada
kelompok atau perorangan yang diuntungkan.
Akan tetapi pada kenyataanya, pengklasifikasian ini justru mempersulit
para pemilik villa yang masuk dalam klasifikasi c. Dengan kondisi villa yang
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seadanya pemilik villa dengan klasifikasi ini harus membayar retribusi yang sama
dengan klasifikasi yang lain yaitu sebesar 5.000 per tamu yang menginap. Dengan
fasilitas yang standart merka juga masih kalah bersaing dengan villa yang masuk
klasifikasi A dan B.
Selain proses penjualan dan klasifikasi, harga-harga di Songgoriti pun sudah
ditentukan atau harga yang ada telah menjadi kesepakatan oleh para pelaku
pariwisata. Sebenarnya untuk harga pasti penjualan villa itu tidak ada harga pasti
yang ditetapkan. Untuk masalah harga, paguyuban hanya menyampaikan agar
masalah harga para pelaku ini jangan terlalu murah untuk menyewakan villa.
Seperti yang disampaikan oleh pak yusuf bahwa:
“engak sih mas, kita gak ada kesepakatan gak ada
ketentuan harga, itu gak ada. kalo batas bawah batas atas ya
gak ada. Cuma imbuhanya gini kalo ngasih harga jangan
murah2. Gitu aja harganya gak ada. Alasanya apa? Supaya
tidak dimanfaatkan sama anak-anak ABG yang masih
sekolah. Kan sekarang anak sekolah uang sakunya udah
banyak mas, beda sama dulu. Sekarangmisal uang saku 10
ribu karena ada kepentingan dia bisa menyisihkan uang
sakunya dalam semingggu untuk nyewa villa. Itu dapat jadi
masalah. Beda kalo sampean yang udah kuliah gini ya kan,
hahaha. Disini itungan buat mahasiswa murah, mending
disini murah nyaman, dari pada di kos resiko ya kesonggoriti
aja. Hahaha kan gitu. Kita ngomong ke anggota ya Cuma
gitu mas, jangan murah-murah. Dan perling (peraturan
lingkungan) kami itu tidak mengatur tentang harga tapi
ketentuan2 cara menerima tamu batasan usia trus
pemanfaatanya villa aturan-aturan seperti itu mas, bukan
seperti mbahas masalah harga, itu enggak diatur.
(wawancara pak yusuf, 3 desember 2017)”.
Dari penjelasan di atas juga dapat dilihat bahwa harga villa di Songgoriti
juga dapat berubah sewaktu-waktu. Karena memang untuk masalah harga tidak
ada peraturan yang mengikat tentang harga. Harga yang ada hanya sebagai kisaran
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saja, bukan harga pasti. Selain itu, harga juga bisa naik ketika weekend dan harihari libur. Kenaikanya bisa dua kalilipat lebih dari harga normal.
Ruang representasional bagi lefebvre (1991:38) dianggap sebagai ruang
yang didefinisikan oleh warga setempat, yang telah lama berkehidupan dalam
ruang tersebut. Dalam penelitian ini rung representasional berhubungan dengan
warga yang memanfaatkan rumah rumah mereka sebagai tempat penginapan.
Kawasan Songgoriti ini selain terkenal dengan pariwisatanya juga terkenal dengan
persewaan villa dan penginapan yang sangat terjangkau sehingga banyak sekali
yang menggunakan jasa tersebut dari semua golongan baik yang masih sekolah
formal SMP dan SMA maupun dari golongan mahasiswa dan umum. Namun
untuk kebanyakan para penyewa villa di Songgoriti merupakan dari kalangan
mahasiswa. Hal ini juga di sampaikan oleh pak yusuf bahwa:
“yang paling banyak itu ya muda-mudi itu mas. Apalagi
anak-anak kuliahan itu mas, mahasiswa-mahasiswa kayak
sampean ini. Beneran ini mas. Sekarang ya kalo pas musim
liburan ub libur, um libur uin libur sepi mas songgoriti. kalo
yaka gini berrti yang ngerameni siapa? Ya mahasiswa hahaha.
(wawancara pak yusuf, 3 desember 2017)”.

Awal mula warga songgoriti merupakan petani dan peternak, seriring
perkembangan pariwisata dan ditambah Batu yang menjadi kota wisata akhirnya
masyarakat lambat laun mulai beralih profesi sebagai pengusaha villa. Villa-villa
di Songgoriti merupakan rumah tinggal yang di modifikasi sedemikian rupa agar
dapat disewakan kepada wisatawan. Yang disewakan kepada wisatawan pun
bukan villa yang sesungguhnya melainkan kamaran. Penyewaan kamar di
Songgoriti ini memiliki dua tipe waktu penginapan yaitu shortime dan longtime.
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Shortime adalah layanan penginapan dengan waktu yang singkat, tidak penuh,
atau waktu pendek yang mana paling cepat waktunya yaitu tiga jam. Sedangkan
longtime adalah layanan penginapan dengan waktu penginapan one day atau full
time.
Villa disini merupakan kontruksi dari masyarakat yang menyewakan
rumah atau kamar dengan sebutan villa, yang akhirnya sebutan tersebut menjadi
familiar di kalangan wisatawan yang datang menginap. Sampai sekarang sebagian
besar rumah-rumah yang disewakan masih menjadi satu dengan pemilik rumah.
Kegiatan ini memang berlawanan dengan dengan representasi ruang oleh
pemerintah, akan tetapi kegiatan ini masih terus berlangsung hingga sekarang.
Dan kegiatan ini juga menjadi salah satu unsur pendapatan Kota Batu dari pajak
penyewaan villa. Berdasarkan peraturan daerah pada tahun 2003 tentang pajak
hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, ketiga pajak ini selalu memberikan
kontribusi yang tidak sedikit bagi penerimaan kota Batu. Menurut UndangUndang nomor 18 tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa jenis
pajak daerah serta pada pasal 3 ayat (1) yaitu jenis pajak daerah tingkat II terdiri
dari: (a) pajak hotel dan restoran sebesar 10%; (b) pajak hiburan sebesar 35%; (c)
pajak reklame sebesar 25%; (d) pajak penerangan jalan sebesar 10%. Berdasarkan
jenis-jenis pajak tersebut, maka penginapan atau hotel menjadi salah satu sumber
pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batu. Pendapatan ini akan terus bertambah
seiring bertambahnya jumlah penginapan dan villa di Kota Batu khusunya di
Songgoriti.

BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Dari pembahasan data yang telah diperoleh dan telah dianalisis di atas,
dapat ditarik keimpulan bahwa FML melakukan produksi ruang dengan cara
memanfaatkan kewenangan dan dominasi yang mereka miliki kepada masyarakat
yang berkecimpung dalam bisnis penyewaan villa.
Bisnis penyewaan villa ini muncul karena adanya perkembangan
pariwisata yang terjadi di Kota Batu dan adanya permintaan pasar akan tempat
tinggal sementara yang mendorong masyarakat, kshususnya masyarakat
Songgoriti berbondong-bondong beralih profesi yang awalnya bekerja pada sektor
pertanian beralih ke sektor pariwisata. Yakni dengan cara menyewakan villa
kepada wisatawan.
Melihat keuntungan yang ada dalam bisnis penyewaan villa inilah, FML
melakukan produksi ruang terhadap masyarakat pemilik villa. Produksi ruang ini
dilakukan dengan cara membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan
penyewaan villa. Pembuatan peraturan ini salah satu bentuk dominasi FML dalam
melancarkan tujuan yang ingin mereka capai. Selain itu untuk mendukung
dominasi yang dilakukan, FML membentuk paguyuban villa dan paguyuban
pramuwisata sebagai langkah untuk mempermudah kontrol terhadap pengelolaan
bisnis villa. Bersama dengan paguyuban ini, FML menciptakan peraturan,
pembagian wilayah kerja dan pengklasifikasian villa.
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6.2 Saran
1. Sebagai seorang peneliti, harapannya melalui penelitian ini dapat meningkatkan
kesadaraan bagi pembaca untuk memperkaya kajian ilmu sosiologi dan dalam
menganalisis fenomena sosial yang berkaitan dengan konsep produksi ruang
dari Henry Lefebrve.
2.

Songgoriti merupakan lokasi yang sangat menarik untuk terus diteliti melalui
bebagai sudut pandang. Seperti contoh dengan melihat upaya masyarakat
dalam menghapus citra negatif mengenai songgoriti.

3.

Bagi pemerintah, dalam hal ini pemkot Batu untuk lebih mengawasi dan
menata kembali daerah penginapan Songgoriti agar lebih tertata. Seperti
penerangan, jalan dan sebagainya Karena Songgoriti juga memberikan pajak
pendapatan bagi Kota Batu.

4.

Untuk masyarakat Songgoriti supaya dapat memisahkan antara rumah hunian
dan rumah yang disewakan. tidak jadi satu antara rumah tinggal dan rumah
yang disewakan. karena dapat menjadi pengaruh buruk buat anak-anak dan
remaja.
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Lampiran 1
Gambar 1. Peraturan lingkungan Songgoriti
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