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ABSTRAK 

Penelitian ini berawal dari adanya fenomena keberadaan lembaga kursus 

yang berdiri dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Keberadaan lembaga kursus kurang lebih sekitar 30 tahun berada di dua Desa 

yakni Desa Tulungrejo dan Desa Pelem. Perkembangan lembaga kursus yang 

sangat tinggi terjadi di Desa Tulungrejo dengan menggunakan dan memanfaatkan 

ruang-ruang yang di miliki oleh masyarakat lokal. Permasalahan yang berada 

dalam penelitian di Desa Tulungrejo ini adalah, sebagian besar lembaga kursus 

yang berdiri adalah bukan milik dari masyarakat lokal, melainkan adalah milik 

dari pendatang yang memiliki kemampuan dan modal untuk mendirikan lembaga 

kursus dan bentuk usaha lainnya. Kedatangan pendatang ke Desa Tulungrejo dan 

memanfaatkan ruang-ruang milik masyarakat tidak terlepas dari terjadinya praktik 

spasial yang dilakukan pendatang dengan membeli dan menyewa rumah milik 

masyarakat lokal. Dominasi yang dilakukan pendatang dengan menggunakan 

ruang milik masyarakat lokal dengan berbagai kepentingan membuat masyarakat 

tersisihkan dan kalah bersaing dengan pendatang, baik dalam usaha maupun 

mendirikan lembaga kursus. Produksi ruang yang terjadi di Desa Tulungrejo, 

menyebabkan persaingan dan konflik yang terjadi pada masyarakat lokal dan 

pendatang.  

Penelitian terkait dengan Produksi Ruang dan Representasi Ruang dalam 

Dinamika Konflik Spasial di Kampung Inggris bertujuan untuk memahami secara 

mendalam tentang kondisi yang dialami masyarakat lokal dengan adanya brand 

sebagai Kampung Inggris dan proses terjadinya produksi ruang. Fokus masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana proses terjadinya praktik spasial, bentuk 

ruang representasi dan proses terbentuknya representasi ruang yang terjadi di 

Desa Tulungrejo. Penelitian produksi ruang terkait dengan praktik spasial, ruang 

representasi dan representasi ruang di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare 

Kabupaten Kediri termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan 

paradigma kritis. Adapun landasan teori utama yang digunakan adalah teori 

produksi ruang dari Henri Lefebvre. 

Kata Kunci : Produksi Ruang, Kampung Inggris  
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