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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

3.1 Gambaran Umum Kecamatan Kayen Kidul Kab Kediri 

Kecamatan Kayen Kidul adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kediri, 

Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Kayen Kidul ini merupakan pemisahan 

dari Kecamatan Pagu tahun 2006.  

Kayen Kidul berjarak sekitar 12 kilometer ke arah utara pusat pemerintahan 

Kabupaten Kediri saat ini. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Plemahan, 

Barat Kecamatan Papar, Selatan Kecamatan Pagu, dan Timur Kecamatan Pare dan 

Kecamatan Gurah.  

Kayen Kidul memiliki sebanyak 12, yaitu  Desa Kayen Kidul, Desa Senden, 

Desa Bangsongan, Desa Baye, Desa Sambirobyong, Desa Semambung, Desa 

Nanggungan, Desa Padangan, Desa Mukuh, Desa Jambu, Desa Sekaran dan Desa 

Sukoharjo.  

Kayen Kidul memiliki sekolah mulai tingkat dasar sampai lanjutan. Pada 

tingkat sekolah dasar SD/MI Negeri dan Swasta telah ada di setiap desa. Pada tingkat 

sekolah lanjutan pertama ( SLTP ) terdapat SMP Negeri 1 Kayen Kidul yang 

sebelumnya bernama SMP Negeri 2 Pagu, dan ada pula MTs Swasta lainnya. 

Kemudian pada Tingkat Lanjutan Atas ( SLTA ) kecamatan Kayen Kidul ini hanya 

memiliki sebuah Madrasah Aliyah Swasta.  
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Gambar 3.1 kec Kayen Kidul 

 

3.2 Kondisi Wilayah Desa Bangsongan 

3.2.1 Sejarah Desa Bangsongan 

Bangsogan adalah sebuah desa yang berada dii kecamatan Kayen 

Kidul Kabupaten Kediri. Di desa ini mayoritas pendudukya masih ada yang 

beragama Hindu, dan Desa bangsongan mempunyai lahan persawahan yang 

cukup luas. Dahulu dari sumber dari sesepuh ada sosok seseorang yang 

dulunya memabat wilayah ini hingga menjadi Desa Bangsongan. Tokoh 

tersebut kerap disebut Mbah Raden. Dimana mbah Raden ini yang bangun 

rekso di desa bangsongan kec Kayen Kidul Kab Kediri.  

Di daerah bangsogan ini terkenalnya adanya ogoh-ogoh yang ada di 

pura, dan ogoh-ogoh dahulu da yang menyebutnya “ bangsong” yang artinya 

selalu ada kebaikan di balik kemenangan, mbah Raden dahulu adalah yang 

suka dengan adanya Bangso tersebut, dan konon ceritanya Bangsong ini 

dikenal bisa membantu Masyarakat, entah dari Pertaniannya atau usahanya. 
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Kemudian Masyarakat tersebut mempercayai bangsong itu membawa 

keberkahan di masyarakat sekitar. Dengan sejarah itu masyarakat selalu 

bersyukur adanya bangsong tersebut. Sehingga desa ini di namakan desa 

“Bangsongan” yang harapannya bisa tetap jaya dalam segi pertanian maqupun 

usaha yang dilakukan. 

3.2.2 Kondisi Geografis 

Secara administratif Desa Bangsongan merupakan salah satu dari 12 

desa di wilayah Kecamatan Kayen Kidul Kab Kediri yang terletak kurang 

lebih 1 km kearah utara dari Kecamatan Kayen Kidul Kab Kediri. Desa 

Bangsongan merupakan desa dengan ketinggian 597 meter diatas permukaan 

air laut. 

Desa Bangsongan memiliki luas wilayah 176.6 hektar dan koordinat 

bujur 108.428677 dan koordinator lintang : -6.9996699. Iklim Desa 

Bangsongan mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut 

berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Bangsongan. 

Iklim suatu daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan 

kelangsungan hidup binatang ternak. Kondisi geografis Desa Bangsongan 

umumnya merupakan perbukitan dan persawahan. 

Luas wilayah desa Bangsongan ini 3,73 km
2
, yaqng terdiri dari tanah 

persawahan, pemukiman, tegal, atau tanak kering, jalan dan makam. Untuk 

pergi ke desa Bangsongan dapat menaiki kendaraan. Desa Bangsongan 

memiliki tiga (3) dusun yakni, Dusun Gerdu, Dusun Bangsongan, dan Dusun 
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koripan. Desa Bangsongan memiliki 10 Rukun Warga (RW) dan memiliki 

Rukun Tetangga (RT). 

  Tabel 1. Jumlah Dusun, RW dan RT Desa Bangsongan 

No. Nama Dusun Jumlah RW Jumlah RT 

1 Gerdu 2 6 

2 Bangsongan 6 22 

3 Kaoripan 2 7 

JUMLAH 10 25 

 Sumber : Data Profil Desa Bangsongan 

3.2.3 Kondisi Demografi 

Desa Bangsongan merupakan salah satu dari 12 (dua Belas) desa/ 

kelurahan di Kecamatan Kayen Kidul yang terletak di Barat Daya wilayah 

Kecamatan Kayen Kidul, dimana batas wilayah Desa Bangsongan ini 

berbatasan dengan Kecamatan Kandangan. Jumlah penduduk yang ada Desa 

Bangsongan ini sekitar 7500 penduduk Agama yang berada di Desa 

Bangsongan ini yaitu Agama Islam dengan jumlah 4571 orang, Agama 

Kristen dengan jumlah 86 orang , dan Agama Hindu dengan jumlah 360 

orang. 
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Warga desa Bangsongan menurut observasi lapagan kebanyakan 

memakai bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Tetapi ada juga terdapat 

warga yang memakai bahasa Indonesia campur jawa. 

Penduduk desa Bangsongan sangat kental dengan adat istiadat jawa 

karena masih ada yang memeluk agama Hindu. 40% dari masyarakat desa 

Bangsongan yang memeluk agama Hindu. Di desa Bnagsongan sangat 

bertoleransi terhadap agama satu sama lain, desa Bangsongan terkenal guyub 

dan rukunnya. 

3.2.4 Kondisi Ekonomi 

Perekonomian peduduk desa Bangsongan terbesar terbesar pada sector 

pedagangan, yakni dengan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai 

pedagang berjumlah 493 jiwa. Di Desa Bangsongan terdapat salah satu Pasar 

di kecamatan Kayen kidul, sehingga tidak heran jika kebanyakan warganya 

menjadi pedagang. Adapun pekerjaab lainnya yakni menjadi petani, karyawan 

di industry, kontruksi dan transportasi, penggalian, PNS,TNI dan jasa-jasa. 

Tabel 2. Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bangsongan 

No Pekerjaan Jumlah 

1. Pertanian 204 

2. Industry 69 

3. 

Kontruksi dan 

Transportasi 

46 
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 Sumber : BPS Kabupaten Kediri dalam Buku Kecamatan Kayen Kidul 

3.2.5 Sosial 

Masyarakat Desa Bangsongan merupakan masyarakat yang 

membutuhkan hiburan layaknya masyarakat di kota. Degan adanya café 

Karaoke Orange, maka sangat membantu masyarakat untuk memperoleh 

hiburan. Di tunjang dari letak café yang keberadaannya jauh dari 

pemukiman warga, dan tidak menimbulkan kebisingan antar warga. 

3.3 Profil Café Karaoke Orange 

3.3.1 Sejarah Berdiri 

Café Karaoke Orange berdiri sejak tahun 2017 dengan pemilik Bapak 

Paidi orang asli dari Desa Bangsongan. Café Karaoke berlokasi di Desa 

Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Lokasi café karaoke 

Orange ini terletak di tengah-tengah sawah dan lumayan jauh dari pemukiman 

warga setempat. 

Pendirian Café Karaoke Orange mulanya ini tidak ditujukan untuk 

bisnis hiburan berorientasi keuntungan. Berdirinya Café Karaoke orange tidak 

lepas dari pegalaman oleh Bapak Paidi (owner Café Karaoke Orange). 

4. Pedagangan 493 

5. Penggalian 14 

6. 

PNS, TNI dan jasa-

jasa 

763 
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Mulanya Bapak paidi ini bekerja di pabrik Gula santren yang berada di Kediri, 

setelah itu ada pengurangan karyawan dari pabrik tersebut Bapak Paidi salah 

satu menjadi pengurangan karyawan dari pabrik Gula tersebut. Bapak Paidi 

tidak putus asa karena pegurangan tersebut, beliau ingin membuka usaha 

tersendiri yaitu usaha Toko Elektronik karena beliau juga senang dengan alat-

alat elektronik, dan ingin bangun dengan rekan keerjanya, tetapi rekan 

kerjanya itu mengusulkan untuk membuka Café Karaoke dibuat hiburan 

warga sekitar. Akhirnya Bapak Paidi mengikuti usul dari Rekan kerjanya 

membuka Café Karaoke untuk hiburan warga sekitar.  

Tahun 2017 Café Karaoke Orange berdiri dengan membangun 2 

ruangan (room) dan digunakan hiburan. Atas anjuran teman dank arena 

banyak teman yang berkeinginan untuk berkaraoke, maka kemudian jumlah 

room ditambah menjadi empat dan mulai dikomersilkan. 

Respon masyarakat yang cukup bagus dalam kebutuhan karaoke 

menjadikan Bapak Paidi berani berinisiatif untuk menambah room yang lebih 

besar dan fasilitas yang lebih baik. Awal tahun 2018 dibangunlah dua room 

tambahan hingga sekarang. Meskipun dapat disebut jauh dari jalan raya, 

masyarakat untuk berkunjung ke Café Karaoe Orange lumayan tinggi. Usaha 

yang di kelola oleh Herman ini hingga saat ini memiliki omset kotor rata-rata 

Rp. 3.000.000,00/hari untuk menunjang kepuasan kepada pelaggan atau 

konsumen, pihak pengelola Café Karaoke Orange menyediakan pekerja 

karaoke yang secara khusus bertugas untuk memandu pelanggan atau 

konsumen dalam berkaraoke. Pekerja karaoke inilah yang kemudian dikenal 
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oleh masyarakat dengan istilah PK yang kependekan dari Pemandu Karaoke. 

Jumlah pemandu karaoe yang dikelola oleh Café Karaoke sebanyak kurang 

lebih 10 Pemandu Karaoke. 

Café Karaoke Orange berlokasi lumayan jauh dari pemukiman warga, 

yakni masyarakat Desa Bangsongan, walaupun begitu setempat bersedia bila 

perkampungannya dibuat tempak karaoke asalkan sopn dan tidak dibuat 

senonoh. Sisi positif dengan adanya karaoke tersebut adalah lebih meningkatk 

ekonomi warga, misalnya anak muda yang belum bekerja bisa bekerja di situ 

sebagai operator atau penjaga. 

Untuk menjalin hubungan yang leih baik dengan masyarakat Desa 

Bangsongan, Café Karaoke Orange juga memberiakna dana untuk kegiatan-

kegiatan social di masyarakat. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika 

kemudian masyarakat juga tidak merasa terganggu dan malah berterimakasih 

kepada Café Karaoke Orange karena telah membantu dan memberikan dana 

untuk kegiatan-kegiatan social yang ada di desa. 

 

3.3.2 Fasilitas 

Di tempat Café Karaok Orange terdapat fasilitas yang hamper sama 

dengan karaoke-karaoke lainnya, seperti : Room / tempat bernyanyi. Terdapat 

5 (lima) ruangan yang harga dan fasilitasnya sama. 

a. Room / ruangan dilengkapi dengan sound system komplit, dan ac. 

b. Room per jamnya dihargai 40ribu, sedangkan untuk menyewa satu 

pemandu karaoke satu jamnya di hargai 60ribu. 
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c. Struktur pengelola 

Struktur pengelola yang ada di café karaoke orange adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

d. Pelanggan / Customer 

Pelanggan atau customer berasal dari berbagai daerah. Bahkan 

ada yang dari luar kota seperti jombang, nganjuk, blitar. Tetapi 

kebanyakan pelanggan berasal dari tetangga desa Bangsongan sendiri. 

Sudah menjadi rahasia umum pelanggan datang ke tempat karaoke 

biasanya sedang ada masalah, masalah rumah tangga, masalah 

pekerjaan atau kuliah dan mereka ingin mencari hiburan. Banyak juga 

yang datang ke karaoke karena hobi menyanyi dan juga karena iseng 

di ajak teman. Kebanyakan pelanggan di café karaoke Orange inki 

berusia 30-50 tahun, ada juga yang masih berusia muda karena ingin 

melepas kepenatan karena pekerjaan yang selalu membuat pikiran 

jenuh. 

NO NAMA JABATAN 

1. Bapak Paidi Pemilik 

2. Mas Herman Pengelola 

3. Mas Jarwo Operator / Kasir 



 

52 
 

Banyak juga tamu yang belum mejadi langganan di situ atau 

bertamu pertama kali datang karena di ajak teman yang sudah 

berlangganan di café Karaoke orange tersebut. Kebanyakan tamu bila 

sudah datang satu kali tertarik ingin mencoba lagi. Banyak factor yag 

mempengaruhi kenapa pelanggan ingin datang lagi yang pertama 

karena bagi pelanggan pemandu karaoke di café karaoke bisa 

menemani dengan ramah dan asik, ke dua pengelola café karaoke yang 

selalu terbuka tidak cuek, ramah, ke tiga karena tempatnya jauh dari 

pemukiman warga sehingga enak dibuat bernyanyi. 

 

3.4 Gambaran Umum Pemandu Karaoke di Café Karaoke Orange 

Usaha bidang jasa hiburan karaoke tidak dapat di lepaskan dari peran kerja 

pemandu karaoke yang sering disebut dengan istilah PK atau Purel yang dilakukan 

oleh pemandu karaoke adalah memandu konsumen/tamu dalam berkaraoke yang 

meliputi membantu memilihkan lagu, mengambilkan minuman atau makanan yang 

dipesan oleh tamu, menjadi teman duet dalam bernyany maupun memenuhi 

permintaan tamu untuk menyanyikan lagu-lagu tertentu. Umumnya keramaian atau 

tingkat laku tidaknya karaoke yang berada di wilayah pinggiran atau perdesaan sangat 

bergantung dengan pelayanan pemandu karaokeya. Kepuaan tamu terhadap 

pelayanan pemandy karaoke akan berdampak kunjungan ulang higga mengajak 

temannya yang lain untuk berkaraoke di tempat tersebut. Bahkan kepuasan tamu juga 

aakan menjadi keuntungan bagi pemandu karaoke karena tidak jarang tamu yang 
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senang dengan pelayanan pemandu karaoke akan memberikan uang tips (saweran) 

kepada pemandu karaoke mulai dari puluhan hingga ratusan ribu. 

Keadaam yang sama ketergantungan terhadap pelayanan pemandu karaoke juga 

di alami oleh café karaoke orange. Meskipun pihak pengelola café Karaoke mengakui 

ahwa ketergantungan usaha karaoke terhadap pemandu karaoke sangat besar. Café 

karaoke memberikan kebebasan kepada pemandu karaoke. Café karaoke orange ini 

mempunyai peraturan dan tata tertib sendiri. 

Peraturan dan tata tertib yang berlaku di café karaoke Orange adalah sebagai 

berikut : 

 Dilarang membawa narkoba, napza, dan obat-obatan Terlarang. 

 Dilarang membawa minuman keras dari luar. 

 Dilarang membawa senjata tajam, senjata api. 

 Dilarang merusak barang-barang yang ada di dalam maupun di luar 

room, apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang ada di dalam 

ruangan maka akan dikenakan biaya sesuai harga barang. 

 Cewe / pengunjung wajib membawa KTP / Idntitas (tanpa KTP dilarang 

masuk) 

 Periksa barang sebelum meninggalkan ruangan. 

Jumlah pemandu karaoke yang bekerja di bawah pengelolaan café karaoke 

orange adalah 10 orang wanita, tetapi dalam 10 orang tersebut tidak menetap bekerja 

di café karaoke ada yang buat sampingan kerja. Café karaoke menerapkan batasan 

usia 20-40 tahun. Pemandu karaoke yang bekerja di café karaoke orange ini tidak 
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semua berasal dari Kecamatan Kayen Kidul . bahkan ada hanya satu orang pemandu 

karaoke di café Karaoke yang berasal dari  wilayah Kayen Kidul yakni dari Desa 

Pagu. Dari semua orang pekerja pemandu karaoke lainnya berasal dari wilayah 

sekitar Kayen Kidul hingga luar Kabupaten Kediri yaitu Jombang, Kertosono, 

Nganjuk, Malang.. Pendapatan pekerja pekerja ditentukan oleh kerja yang dilakukan 

yakni seberapa banyak jumlah jam selama satu hari dalam menemani tamu 

berkaraoke. Pekerja pemandu karaoke akan menerima gaji setiap harinya degan 

mengalikan jumlah jam menemani tamu dengan tentuan tarifnya. Umum yang 

diperoleh pekerja pemandu karaoke di café karaoke orange ini depat memperoleh 

pendapatan minimal 150ribu per hari. Rata-rata pendapatan yang diperoleh pemandu 

karaoke café orange berkisar 250ribu sampai 400ribu perharinya. 

Berikut ini daftar sigkat dari pemandu karaoke yang berada di café Karaoke 

Orange, peneliti mengambil 7 pemandu Karaoke yang bekerja tetap di café Karaoke 

Orange tersebut : 

Tabel 3. Data Pemandu Karaoke yang berkerja 

No Nama Panggilan Kerja Asal Daerah Usia Lama Kerja di Café 

Karaoke Orange 

1 Leni Pare  30 tahun  1 tahun 

2 Anik Kayen 

Kidul 

23 Tahun 2 tahun 
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3 Rahayu Pare  32 Tahun 1 tahun 

4 Misel  Nganjuk 29 Tahun 3 tahun 

5 Via  Jombang 28 Tahun 6 bulan 

6 Leli  Nganjuk 25 Tahun 1,5 Tahun 

7 Eka   Kertosono 26Tahun 8 bulan 

 Sumber : Hasil Wawancara 

 


