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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini  merupakan tentang gerakan FMPMA (Forum Masyarakat 
Peduli Mata Air) dalam penolakan pembangunan Hotel The Rayja di Kota Batu. 
Mengetahui bagaimana penyebab munculnya sebuah gerakan FMPMA dan strategi 
gerakan yang digunakan oleh FMPMA dalam melakukan aksi penolakan 
pembangunan Hotel The Rayja. Sebab dengan adanya peraturan daerah No 7 Tahun 
2011 tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) bahwa lokasi pembangunan 
yang berdekatan dengan lingkungan harus berjarak minimal 200 meter inilah yang 
menjadi awal dari permasalahan pembangunan Hotel The Rayja karena pembangunan 
Hotel tersebut hanya berjarak 150 meter dari sumber mata air umbul gemulo. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif sebab 
metode ini dipilih karena dapat menjawab rumusan masalah tentang peyebab 
munculnya gerakan FMPMA dan Strategi gerakan FMPMA dalam menolak 
pembangunan Hotel The Rayja di Kota Batu. Pengumpulan data yang dilakukan 
menggunakan data wawancara, naskah akademik, dokumen, artikel media massa baik 
cetak serta media sosial. Munculnya Gerakan FMPMA dalam menolak pembangunan 
Hotel The Rayja yakni dengan pendekatan gerakan sosial baru bahwa gerakan 
FMPMA muncul karena dilatarbelakangi oleh adanya upaya menyelamatkan sumber 
mata air umbul gemulo dalam kerusakan dan menggunakan strategi Non Litigasi serta 
strategi Litigasi yang dilakukan oleh FMPMA dalam menggalang massa, koalisi 
dengan kelompok LSM, aksi demonstrasi dan jalur Hukum yang ditempuh dalam 
penolakan pembangunan Hotel The Rayja. Dengan Gerakan FMPMA ini 
pembanguanan Hotel The Rayja terhenti dan sumber mata air umbul gemulo 
terselamatkan. 
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