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Abstraksi 

 

Permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah merupakan permasalahan 

yang belum bisa diselesaikan secara tuntas hingga saat ini. Pemikiran masyarakat yang 

masih "katro" dalam mengatasi permasalahan sampah, menjadi penyebab semakin 

banyaknya volume tumpukan sampah yang berada di Tempat Pembuangan Sampah Akhir 

(TPA). Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai bagaimana terbentuknya habitus 

masyarakat Unit Komunitas BSM dalam mengatasi permasalahan sampah, serta penulis 

ingin melihat budaya baru komunitas dalam mengelola sampah dengan sistem 3R 

(Reduce, Reuse, Recycle). Unit KB-BSM merupakan unit masyarakat yang bergabung 

dengan BSM (Bank Sampah Malang) dalam mengatasi permasalahan sampah di 

wilayahnya. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, tepatnya di Jl. Supriyadi, Jl. 

Kemantren, dan Jl. Danau Singkarak (Sawojajar).  

 

Pendahuluan 

Penyebab mendasar rendahnya derajat kesehatan masyarakat terutama di Indonesia 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan (45%), faktor perilaku (30%), dan faktor pelayanan 

kesehatan (20%) (Kementrian Negara Lingkungan Hidup, 2006:268). Data tersebut 

menunjukkan bahwasannya faktor lingkungan menjadi faktor yang memiliki tingkat 

pengaruh yang lebih tinggi daripada faktor-faktor yang lain. Dengan demikian, faktor 

lingkungan merupakan hal yang tidak dapat diremehkan. Ketika permasalahan terjadi 

pada lingkungan, maka akan berpengaruh pada derajat kesehatan masyarakat yang ada di 

wilayah tersebut, sehingga masyarakat menjadi rentan terhadap penyakit. Begitu juga 

sebaliknya, jika lingkungan dapat dijaga kebersihannya maka kemungkinan besar 

masyarakat akan terhindar dari penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat. 

Berdasarkan laporan yang dilakukan oleh WHO (World Health Organization) 

menunjukkan bahwa pada tahun 1995 terdapat kurang lebih 3 juta orang yang terdiri dari 

sebagian besar anak-anak miskin telah meninggal karena air minum yang terkontaminasi 

oleh kotoran manusia yang mengandung mikroorganisme atau parasit menular yang tidak 
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diobati (Hill, 2014:20). Terlebih dengan adanya kebiasaan masyarakat yang mencoba 

untuk mengatasi permasalahan sampah dengan cara dipendam, dibakar, maka sampah 

tersebut tidak bisa terurai dengan semestinya. Hal demikian hanya akan menyebabkan 

polusi udara yang turut berpengaruh pada kesehatan pernapasan manusia yang 

menghirupnya. Selain itu, salah satu perilaku masyarakat dalam membuang sampah di 

sungai, juga menyebabkan menurunnya kualitas air sungai akibat bercampur dengan 

limbah-limbah sampah.  

Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa faktor perilaku menjadi hal yang memiliki 

pengaruh besar kedua dalam hal lingkungan. Sejauh ini masyarakat menangani sampah 

dengan cara dibakar (35%), dikubur (7,5%), dikompos (1,6%) atau dengan cara lain 

(15,9%) (Survey Padmi, 2006). Berdasarkan hasil survey tersebut, penanganan sampah 

dengan cara dibakar dan dikubur menjadi solusi yang dilakukan oleh masyarakat. Cara 

tersebut dianggap sebagai solusi paling mudah dan cepat dalam menghadapi sampah di 

lingkungan sekitar. Selain itu, terkadang masyarakat juga menentukan perilaku dalam 

menangani sampah yaitu dengan cara kumpul-angkut-buang. Pengelolaan sampah dengan 

sistem "kumpul-angkut-buang" adalah sistem pengelolaan sampah dimana sampah yang 

dihasilkan dari rumah tangga, kemudian dikumpulkan di TPS. Selanjutnya diangkut oleh 

petugas dan dilakukan pembuangan di tempat pembuangan sampah akhir (TPA) (WALHI, 

2006 dalam Suwerda, 2012:17). Tetapi cara tersebut juga tidak efektif dalam menghadapi 

permasalahan lingkungan. Ketika sistem tersebut terus-menerus diterapkan, maka usia 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) semakin pendek. Pendeknya usia Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) akan menyebabkan masalah besar dalam lingkungan.  

Mengiringi diundangkannya UURI No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, 

dan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 menyatakan bahwa perlu adanya perubahan 

paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma 

kumpul-angkut-buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah 

dengan tujuan untuk mengurangi tumpukan volume sampah dengan cara yang lebih 

efisien. Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat dapat 

melaksanakan kegiatan pembatasan timbunan sampah melalui pendaurulangan dan 

pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Reduce, Reuse, dan 

Recycle (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. Reduce merupakan 
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proses meminimalisasi jumlah timbunan sampah dari sumbernya. Reuse merupakan 

proses memilih dan memilah serta mengoptimalkan fungsi sampah yang masih bisa 

dimanfaatkan. Recycle merupakan proses mengolah kembali sampah yang masih bisa 

diproses ulang menjadi barang lain yang bermanfaat, layak pakai serta layak jual (Profil 

Bank Sampah Indonesia, 2012). Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam hal 

mengelola dan memilah sampah menjadi kendala kegiatan 3R. Salah satu solusi untuk 

mengatasi problematika lingkungan akibat sampah di wilayah perkotaan yaitu melalui 

pengembangan bank sampah.  

Secara umum, bank sampah merupakan kegiatan yang bersifat "social engineering" 

untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan cara bijak 

dan pada gilirannya akan membantu mengurangi sampah yang diangkut di TPA. Melalui 

Bank Sampah, masyarakat akan mendapatkan pengetahuan untuk memilah sampah 

hingga memiliki nilai guna bahkan nilai ekonomi. Pengelolaan sampah berwawasan 

lingkungan juga menjadi pengetahuan baru sekaligus budaya baru bagi masyarakat 

khususnya masyarakat perkotaan.  

Bank sampah dapat berperan untuk dropping point bagi produsen. Dropping point 

merupakan tempat bagi produsen dalam menyetorkan barang yang masa pakainya sudah 

usai. Dalam hal ini, yang berperan sebagai produsen yaitu para masyarakat anggota unit 

komunitas binaan BSM yang memproduksi sampah dengan cara mengumpulkan dan 

memilah sesuai dengan jenisnya masing-masing. Sehingga hasil dari kegiatan tersebut 

disetorkan kepada Bank Sampah Malang untuk diproduksi ulang melalui proses 

pencacahan. 

Studi ini merupakan studi yang penting karena berkaitan dengan habitus masyarakat 

dalam menghadapi permasalahan sampah. Seiring dengan adanya permasalahan sampah, 

terdapat inovasi unik berkaitan dengan penanganannya. Inovasi tersebut berkaitan dengan 

program yang terus dikembangkan oleh Kota Malang, Bank Sampah Malang diharapkan 

dapat menambah usia TPA Supiturang. Dengan membantu menambah usia TPA 

Supiturang, Kota Malang melakukan pengembangan Bank Sampah Malang (BSM) 

melalui komunitas nasabah binaannya. Jumlah komunitas nasabah binaan BSM saat ini 

tidak lagi satu atau dua komunitas saja, melainkan ratusan komunitas sudah terbentuk di 

Kota Malang. Ratusan komunitas tersebut berada dalam naungan BSM. Dengan demikian, 
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peneliti mencoba untuk melihat proses terbentuknya habitus masyarakat dalam mengatasi 

permasalahan sampah, terutama masyarakat yang sudah tergabung dalam unit komunitas 

binaan Bank Sampah Malang.  

Penelitian ini, menggunakan teori habitus Pierre Bourdieu yang mengkaji tentang 

kebiasaan dan pola pada anggota komunitas nasabah binaan Bank Sampah Malang di 

Jalan S. Supriyadi No. 38A Malang. Dalam mengatasi permasalahan sampah, pada 

awalnya masyarakat lebih mengenali cara pengelolaan sampah dengan sistem 

kumpul-angkut-buang. Di mana cara tersebut merupakan cara yang dianggap paling 

mudah dalam menghadapi barang habis pakai yang sudah tidak lagi memiliki nilai 

kegunaan. Melalui peneliti ini, peneliti ingin mencoba mengkaji bagaimana proses 

terbentuknya habitus dalam mengatasi permasalahan sampah, sekaligus mencoba 

mengkaji informasi terkait budaya baru masyarakat Komunitas Binaan pada pengelolaan 

sampah dengan sistem 3R dalam mengatasi permasalahan sampah. 

Masyarakat yang ingin bergabung dalam anggota nasabah BSM, adalah mereka yang 

ingin mengubah kebiasaan dalam mengatasi permasalahan sampah dengan tujuan untuk 

mencapai kehidupan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dalam mengatasi 

permasalahan lingkungan, pihak BSM mencoba untuk melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R, serta menunjukkan kepada 

masyarakat bahwasannya melalui habitus dalam mengelola sampah dengan baik, ternyata 

dapat memberikan keuntungan berupa menjadikan sampah sebagai hal yang bernilai 

ekonomi, dan bahkan memiliki nilai seni/kreatifitas yang tinggi. 

 

Teori Habitus Piere Bourdieu 

Dalam memahami pemikiran Bourdieu, habitus merupakan konsep kunci yang 

diartikan sebagai struktur kognitif yang memperantarai individu dan realitas sosial. 

Habitus merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu yang 

berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang berada dalam 

suatu ruang sosial. Di sisi lain, habitus juga dapat dikatakan sebagai ketidaksadaran 

kultural, di mana sejarah secara tidak sadar dianggap alamiah, yang terbentuk dari hasil 

pembelajaran melalui pengasuhan, aktivitas bermain dan pendidikan masyarakat dalam 

arti yang luas (Himawijaya, 2005). Sejarah dalam hal ini dapat dikatakan sebagai 
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latarbelakang dari lingkungan yang dianggap sebagai kejadian alamiah, sehingga dari hal 

tersebut mampu membentuk suatu pemahaman dan aktivitas suatu tindakan seseorang 

tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa antara habitus dan modal memiliki 

keterkaitan, di mana melalui modal-modal yang dimiliki merupakan dasar adanya 

kebiasaan baru yang dilakukan oleh masyarakat anggota komunitas binaan Bank Sampah 

Malang (KB-BSM).   

Habitus kadang kala diartikan sebagai logika permainan (feel for the game), sebuah 

'rasa praktis' yang mendorong agen-agen bertindak dan bereaksi dalam situasi-situasi 

spesifik dengan suatu cara yang tidak selalu bisa dikalkulasikan sebelumnya, dan bukan 

sekedar kebutuhan sadar pada aturan-aturan. Ia lebih mirip sebagai disposisi yang 

melahirkan suatu praktik dan persepsi (Bourdieu, 1993 dalam Santoso (Trans). 2012: xvi). 

Menurut Bourdieu, habitus yang ada pada waktu tertentu merupakan hasil ciptaan 

kehidupan kolektif dan karenanya sesuai dengan pola yang ditimbulkan oleh sejarah 

(Ritzer, 2007: 523), sehingga habitus dapat dikatakan sebagai mekanisme pembentuk 

praktik sosial yang beroperasi dalam diri aktor,  

"the mental structures through which they apprehend the social world, are 

essentially the product of an internalization of the structures of the social world" 

(Bourdieu, 1990: 130-131). 

 

Habitus merupakan produk dari kesejarahan manusia yang memberikan beberapa 

ekspresi yang bisa diinternalisasi sekaligus dieksternalisasi. Di mana habitus menempati 

fungsi sebagai "matrix of perception", "appreciations", dan "actions" (Bourdieu, 

1977:83 dalam Thohari hlm. 14), dalam artian bahwa habitus merupakan tempat 

beranjak, mengolah dan menentukan bagaimana cara pandang, apresiasi terhadap 

sesuatu hingga tindakan-tindakan. Tiga hal tersebut merupakan cerminan dari habitus 

seseorang. Tindakan yang merupakan cerminan daripada habitus tersebut, yang 

kemudian perlahan menjadi realitas objektif dan selanjutnya diinternalisasi ulang hingga 

mempunyai hubungan dialektis (Bourdieu, 1977:83 dalam Thohari, hlm.14).  

Habitus mengacu pada sekumpulan disposisi yang tercipta dan terformulasi melalui 

kombinasi struktur objektif dan sejarah personal yang berkaitan dengan apa yang kita 

terima, nilai serta cara bertindak di dalam dunia sosial. Sehingga habitus juga 

merupakan bentuk dari skema yang diperoleh agen melalui pembongkaran terhadap 



 

 6 

keadaan-keadaan yang dihadapi oleh agen dan mengkondisikan keadaaan yang dihadapi 

agen, dalam artian bahwa habitus merupakan pengalaman bersama yang dimiliki 

bersama oleh agen sebagai subjek meskipun tiap-tiap agen memiliki keunikan yang 

kemudian menjadi ciri khas dari habitus itu sendiri. (Fashri, 2007: 89).  

Ignas Kleden menarik tujuh elemen penting dari paparan Piere Bourdieu, 

diantaranya yaitu pertama, habitus diperoleh dari latihan yang dilakukan secara 

berulang-ulang, serta merupakan suatu sistem yang bertahan lama. Kedua, habitus 

merupakan struktur yang sudah dibentuk oleh kondisi sosial sebelumnya, sehingga 

habitus dapat dikatakan lahir dari kondisi sosial tertentu di mana dia direproduksi 

(Structured structures). Ketiga, habitus merupakan suatu disposisi terstruktur yang 

berfungsi sebagai kerangka yang memberi bentuk pada persepsi, representasi dan 

tindakan seseorang, sehingga habitus juga merupakan structuring structure. Keempat, 

habitus bersifat transposable, artinya bahwa meski habitus lahir dari kondisi sosial 

tertentu, habitus tersebut dapat dialihkan ke kondisi sosial yang lainnya. Kelima, habitus 

merupakan tindakan spontanitas dan tidak dikehendaki secara sadar, tetapi lahirnya 

habitus tersebut muncul dari latarbelakang sejarah yang mendasarinya, sehingga habitus 

juga dapat dikatakan bersifat pra-sadar atau preconcious. Keenam, habitus bukan suatu 

ketundukan atas peraturan-peraturan tertentu. Tetapi habitus bersifat teratur dan berpola. 

Ketujuh, habitus dapat berfokus pada tujuan dan hasil tindakan tertentu, tetapi habitus 

muncul tanpa ada maksud dalam mencapai hasil-hasil tersebut (Ignas Kleden dalam 

Basis Mei-Juni 2007: 28-29).  

 

Modal (Capital) 

Bourdieu merupakan sesuatu yang memiliki definisi yang sangat luas dan mencakup 

hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik) dan berbagai atribut yang tidak 

tersentuh, tetapi modal memiliki signifikansi secara kultural, seperti status, prestise, dan 

otoritas yang dirujuk sebagai modal simbolik, serta modal budaya yang didefinisikan 

sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi (Harker, 2005:16). Oleh sebab itu, 

dapat dikatakan bahwa ada keterkaitan yang bersifat langsung antara ranah, habitus, dan 

modal. Modal akan selalu ada di dalam sebuah ranah, sehingga ranah tersebut memiliki 

arti.  
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Menurut Bourdieu, modal tidak tidak selalu mengenai materi ekonomi,  

"...because capital is a social relation, in example, an energy which only exist 

and only produces its effects in the field in which it is produced and reproduced, 

each of the properties attached to class is given its value and efficacy by the 

specific laws of each field" (Bourdieu, 1984: 113).  

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa modal merupakan suatu relasi sosial yang 

dapat menghasilkan pengaruh pada sebuah ranah yang diproduksi maupun direproduksi. 

Di mana masing-masing modal dapat memberikan nilai tersendiri pada masing-masing 

kelas melalui aturan-aturan dari masing-masing ranah tersebut. Menurut Thohari, 

Bourdieu membagi modal menjadi 4 macam, pertama, modal ekonomi, modal budaya, 

modal sosial, dan modal simbolik (Bourdieu, dalam Thohari, 2012:20). Berikut 

pernyataan Bourdieu mengenai jenis-jenis modal: 

 

"the kinds of capital, like trumps in a game of cards, are powers which define 

the chances of profit in a given field....., principally, economic capital (in its 

different kinds), cultural capital and social capital as well as symbolic capital, 

commonly called prestige, repitasion, fame, etc which is the form assumed by 

these different kinds of capital when they are perceived and recognized as 

legitimate." (Bourdieu, 1991: 230).  

 

Berdasarkan peryataan tersebut, Bourdieu mengatakan bahwa jenis-jenis modal 

diibaratkan seperti suatu permainan kartu, di manna kartu tersebut memiliki 

masing-masing kekuatan dalam menentukan adanya kemungkinan dalam memperoleh 

keuntungan dari modal-modal tersebut. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa modal 

ekonomi dapat dikatakan modal yang berbeda dengan modal-modal jenis lainnya, 

karena modal jenis lainnya seperti modal sosial, modal budaya serta modal simbolik 

merupakan modal yang biasa isebut sebagai modal yang berkaitan dengan prestise, 

reputasi, ketenaran yang merupakan bagian dari bentuk asumsi dari berbagai jenis modal 

yang berbeda ketika mereka dianggap dan diakui sebagai yang sah.  

Menurut Fashri, yang dimaksud Bourdieu mengenai modal ekonomi tidak hanya 

dalam segi materi (emas, uang, dll), tetapi modal ekonomi dapat berupa alat-alat 

produksi dan modal berupa uang yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya, sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk segala macam tujuan (Fashri, 
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2007:98).  

Kedua, modal modal budaya, di mana modal budaya terdiri dari 3 bentuk yang 

terdiri dari sebagai berikut (Bourdieu, 1986:17):  

a. Embodied state 

bentuk modal budaya ini berupa disposisi yang bertahan lama dalam pikiran 

dan tubuh seseorang, misalnya modal bahasa, yang biasanya diperkenalkan 

terlebih dahulu oleh keluarga. 

b. Objectified state, merupakan bentuk modal yang berupa alat-alat kesenian, 

 seperti lukisan, gambar, dll.  

c. institutinalized state,  

Bentuk modal jenis ini merupakan bentuk modal yang melembaga, adanya 

pengakuan dari lembaga atau institusi tertentu, misalnya dalam kasus kualifikasi 

pendidikan yang memberikan sepenuhnya modal budaya yang dianggap sebagai sebuah 

jaminan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kualifikasi pendidikan yakni meliputi 

pengetahuan, keterampilan, bahkan kemahiran budaya yang lainnya (Bourdieu, 

1991:14). 

Ketiga, modal sosial, di mana modal sosial yang dimaksudkan yaitu 

hubungan-hubungan yang memiliki peran besar dalam membentuk kehidupan seseorang, 

seperti koneksi atau relasi yang dapat menunjang pemenuhan atas kebutuhan seseorang 

(Bourdieu, 1986:21). Sehingga melalui modal sosial, memungkinkan seseorang untuk 

memiliki hubungan dengan seseorang lainnya. Hubungan yang dimaksudkan yaitu 

hubungan yang berkaitan dengan jaringan dalam menunjang kehidupan seseorang, baik 

itu menunjang kehidupan dalam suatu kelompok tertentu maupun yang lainnya. 

Keempat, modal simbolik merupakan hasil akumulasi dari martabat, prestise, serta 

kehormatan. Oleh sebab itu, modal simbolik erat kaitannya dengan simbol-simbol 

tertentu yang dimiliki oleh seseorang, seperti sifat kharismatik yang dimiliki oleh 

beberapa tokoh agama (Bourdieu, 1991:14).  

Berikut yang dikatakan oleh Bourdieu terkait kekuatan simbolik: 

"Symbolic power is a power of constructing reallity, and one which tends to 

establish agnoseological order: the immediate meaning of the world (and in 

particular of the social world)..." (Bourdieu, 1991: 166). 
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Berdasarkan pernyataan tersebut, Bourdieu mengatakan bahwa kekuatan simbolik 

merupakan kekuatan yang dapat mengkonstruksikan tentang suatu realitas. Di mana 

realitas tersebut akan membentuk suatu tatanan yang berhubungan dengan dunia sosial. 

Dalam hal ini, modal sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam mengajak 

masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah. Dalam mengatasi permasalahan 

sampah, Bank Sampah Malang mempunyai modal budaya dan modal sosial yang dapat 

membantu dalam proses penyadaran dalam mengelola sampah.  

Bank Sampah Malang (BSM) mempunyai tata cara yang sudah menjadi habitus 

dalam melakukan kegiatan pengelolaan terhadap sampah. Begitu juga mereka 

mempunyai modal berupa modal sosial yang dapat membantu menghubungkan mereka 

kepada masyarakat. Modal sosial yang dimiliki tersebut, terjalin dengan berbagai pihak 

penting dari Pemerintah Kota Malang. Jaringan yang ada tersebut, menjadikan Bank 

Sampah Malang mudah untuk menembus sampah dari sumbernya secara langsung, yaitu 

sampah yang berasal dari rumah tangga. 

 

Ranah (field) 

Konsep mengenai habitus tidap dapat dipisahkan dengan apa yang disebut Bourdieu 

sebagai field (ranah). Antara habitus dan ranah, tidak dapat dipisahkan, keduanya 

mengandaikan dua arah yaitu struktur-struktur objektif (struktur-struktur bidang sosial) 

dan struktur-struktur habitus yang terintegrasi pada perilaku (Mahar dan Harker, 2010 

dalam Krisdinanto, 2014:200). Di mana habitus terdapat di dalam pikiran aktor, 

sedangkan ranah atau field berada di luar pikiran mereka. Dengan kata lain bahwa habitus 

terjadi di dalam suatu ranah. 

Ranah atau field menurut Bordieu merupakan suatu ranah kekuatan yang secara 

parsial bersifat otonom dan merupakan suatu ranah yang di dalamnya terdapat 

keberlangsungan atas perjuangan posisi-posisi. Posisi-posisi tersebut didapatkan oleh 

aktor yang sedang berada dalam ranah tersebut dengan menggunakan berbagai modal 

khusus yang dimiliki oleh mereka. Pada saat posisi tersebut dapat diraih, maka mereka 

dapat berinteraksi dengan habitus guna menghasilkan postur-postur  (sikap-badan, prises 

de position) berbeda yang memiliki pengaruh tersendiri dalam "pengambilan posisi" 

dalam ranah tersebut (Mahar, dkk dalam Richard Harker, dkk [ed]. 2009:9-10).  
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Menurut Bourdieu, ia mendifinisikan ranah (field) sebagai berikut: 

"I define a field as a network, or configuration, of objective relations between 

positions. These positions are objectively defined, in their exixtence and in the 

determinations they impose upon their occupants, agents or institutions by their 

present and potensial situation (situs) in the stucture of the distributions of species 

of power (or capital) whose possesion commands access to the specific profits that 

are at stake in the field, as well as by their objective relation to othe  positions 

(domination, subordination, homology, etc)". (James G. Ladwig, Wacquant, 1989: 

39).  

 

Ranah atau field merupakan arena kekuatan yang di dalamnya terdapat upaya 

perjuangan dalam memperebutkan sumber daya (modal) serta memperoleh akses 

tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan. Selain itu, di dalam suatu ranah juga 

sebagai tempat memperjuangkan sumber daya yang dimiliki oleh mereka guna untuk 

mengubah atau bahkan mempertahankan kekuasaan yang ada (Fashri, 2007: 95). Dalam 

penelitian ini, sumber daya yang dimaksudkan yaitu sumber daya yang berhubungan 

dengan pengetahuan atau kemampuan dalam mengelola sampah. Sumber daya yang 

dimiliki merupakan sumber daya yang sebelumnya tidak dimiliki oleh masyarakat ketika 

belum bergabung menjadi anggota komunitas binaan BSM (KB-BSM). Minimnya 

pengetahuan tentang sampah, minimnya pengelolaan terhadap kondisi sampah dan 

penanganannya, menjadi bukti bahwa sumber daya (modal) berupa pengetahuan belum 

sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat pada saat itu.  

Minimnya sumber daya berupa modal pengetahuan terhadap penanganan sampah, 

maka hal tersebut berpengaruh dengan praktik seseorang yang berkaitan dengan tindakan 

"nyampah". Nyampah adalah membuang sampah secara sembarangan. Kegiatan nyampah 

merupakan salah satu kegiatan/kebiasaan yang berdampak negatif bagi lingkungan. 

Kebiasaan tentang nyampah biasa kita temui di daerah perkotaan. Wilayah perkotaan di 

Indonesia, dapat dikatakan dalam kategori "katro" atau "ndeso", karena minimnya unsur 

ketidakpedulian kepada sesama dan kehidupan bersama (Binawan dalam Basis, 2007).  

Sikap "katro" sangat berkaitan dengan keterbatasan ruang, di mana hal tersebut 

kentara dengan ketidakpedulian terhadap keterbatasan ruang dalam menampung sampah 

yang ada. Keterbatasan ruang dalam menampung sampah, menyebabkan pendeknya usia 

pembuangan sampah akhir (TPA). Ketika tempat pembuangan sampah akhir mengalami 

keterbatasan lahan untuk menampung sampah, maka lingkungan di suatu kota tersebut 
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akan terancam dari permasalahan yang cukup besar. Untuk itu, dilakukan suatu program 

Bank Sampah di Kota Malang yang disebut dengan Bank Sampah Malang (BSM).  

Bank Sampah Malang (BSM) dalam hal ini sebagai suatu ranah di mana langkah 

awal masyarakat dalam membentuk suatu kesadaran akan lingkungan yang berkaitan 

dengan sampah. Bank Sampah Malang sebagai pihak yang mewadahi masyarakat dalam 

mengatasi permasalahan sampah, terutama sampah yang bersumber dari rumah tangga.  

Masyarakat perkotaan biasanya mengatasi permasalahan sampah dengan cara dibakar, 

dipendam di dalam tanah, atau bahkan menyuruh petugas untuk mengangkut sampahnya 

ke tempat pembuangan sampah, atau yang dikenal dengan sebutan kumpul-angkut-buang. 

Mengatasi sampah rumah tangga dengan kumpul-angkut-buang merupakan cara yang 

paling praktis dan simple dalam mengatasi permasalahan sampah. Cara-cara tersebutlah 

yang dinilai masih "katro", karena mereka tidak memiliki kepedulian bahkan tidak 

memikirkan keterbatasan lahan dalam menampung sampah, seperti di Supiturang yang 

notabennya sebagai lahan pembuangan sampah akhir (TPA) di Kota Malang. 

Dari pengamatan terhadap kebiasaan "nyampah" dan juga kebiasaan "katro" lain di 

tengah masyarakat, terlihat adanya tiga sifat dasar manusia yang menonjol. Pertama, 

manusia ingin mencari kepraktisan dalam menghadapi sampah, tanpa melihat pengaruh 

yang dihasilkan. Ketidakpedulian yang menjadi esensi dari "katro" adalah kenampakan 

paling konkret dari sifat egoistis, sehingga NIMBY syndrome dalam konteks sampah 

semakin jelas. NIMBY syndrome (Not In My Back Yard syndrome: terserah mau buang 

sampah di manapun, asal tidak di halaman rumahku). Kedua, manusia dapat dikatakan 

tidak mau repot atau malas. Dalam hal ini, keengganan dalam mencari tempat sampah 

atau menyimpan sampah sampai menemukan tempat sampah, menyebabkan mereka 

membuang sampah di sembarang tempat. Hal tersebut menjadi cerminan kemalasan atau 

manusia yang tidak mau direpotkan dengan sampah.  

Selain itu, adanya fasilitas petugas khusus kebersihan menjadi semakin besarnya sifat 

malas dalam mengatasi permasalahan sampah. Ketiga, kebanyakan manusia yang pelupa. 

Meskipun sudah diingatkan berkali-kali serta upaya penyadaran sudah dilakukan, tetapi 

manusia tetap saja harus diingatkan. Banyak tulisan yang sengaja ditulis atau dipasang di 

berbagai tempat seperti tulisan kebersihan adalah sebagian dari iman, jagalah kebersihan, 

jangan buang sampah disini, tetapi tulisan-tulisan tersebut masih kurang dipedulikan oleh 



 

 12 

masyarakat (Binawan dalam Basis, 2007:28). Inilah sebagai bukti bahwa masyarakat 

perkotaan sebenarnya masih "katro" dalam mengatasi permasalahan sampah. 

Di tengah masyarakat perkotaan yang masih memiliki sifat "katro" dalam mengatasi 

sampah, dalam hal ini masyarakat membutuhkan proses, di mana proses tersebut 

memiliki dinamika yang bervariatif. Melalui dinamika proses tersebut, masyarakat mulai 

memiliki kesadaran dalam mengatasi sampah. Kesadaran tersebut tidak lepas dari 

berbagai proses seperti kegiatan pendampingan atau sosialisasi kepada masyarakat oleh 

pihak Bank Sampah Malang yang juga dibantu oleh Pemerintah Kota Malang, hingga 

melalui kegiatan tersebut mengantar masyarakat pada suatu habitus baru dalam 

mengelola sampah.  

Dalam pengelolaan sampah, pihak Bank Sampah Malang memberikan fasilitator 

untuk membimbing mereka agar mengelola sampah dengan sistem 3R. Kegiatan 

mengajak/menyadarkan masyarakat agar membiasakan mengelola sampah dengan sistem 

3R merupakan sesuatu yang tidak mudah. Hal tersebut terjadi karena masyarakat sudah 

terbiasa dengan cara praktis yang mereka lakukan sebelumnya seperti membakar, 

memendam di dalam tanah dsb.  

Masyarakat yang belum sadar, mereka mempunyai penilaian tersendiri terkait habitus 

baru yang mulai dilakukan dalam mengatasi permasalahan sampah. Tidak sedikit dari 

mereka yang menganggap bahwa mengelola sampah adalah hal yang dirasa sok bersih, 

sok sehat, dan lain sebagainya. Tetapi tidak sedikit juga dari mereka para masyarakat 

yang mencoba untuk menyadarkan dirinya akan pentingnya mengelola sampah. 

Masyarakat yang mulai sadar akan hal tersebut mencoba untuk berada dalam ranah 

perjuangan dalam mengelola sampah, minimal sampah yang mereka hasilkan sendiri. 

Melalui ranah perjuangan tersebut, mereka berusaha untuk menuju habitus baru dari 

kumpul-angkut-buang menjadi pengelolaan yang efektif dsn efisien melalui sistem 3R 

(Reduce, Reuse, Recycle). 

 

Mengolah Sampah=(Habitus baru x Modal)+Ranah Perjuangan 

Bourdieu juga menyebutkan istilah internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior. 

Menurut Bourdieu, internalisasi eksterior adalah struktur objektif yang ada di luar 

perilaku sosial, sedangkan eksternalisasi interior adalah segala yang melakat pada diri 
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pelaku sosial tersebut di mana segala sesuatu yang diamati dan dialami yang berada di 

luar diri pelaku sosial bergerak dinamis secara dialektis dengan pengungkapan dari segala 

sesuatu yang telah diinternalisasikan menjadi bagian dari diri pelaku sosial (Mutahir, 

2011: 57). Oleh sebab itu, Bourdieu melihat praktik sosial sebagai hasil dialektis antara 

internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior.  

Sebuah tindakan atau praktik, dapat dikatakan sebagai produk dari relasi antara 

habitus yang merupakan produk dari pengumpulan history seorang individu dengan ranah 

yang merupakan arena bagi habitus dan modal yang berkembang (Fashri, 2007: 96). 

Praktik sosial merupakan hasil produk dari relasi habitus sebagai produk sejarah, dan 

ranah yang merupakan produk dari sejarah. Di dalam ranah terdapat pertaruhan pada 

kekuatan-kekuatan dari orang-orang yang memiliki modal maupun tidak memiliki modal 

berupa kekuatan spesifik yang beroperasi dalam sebuah ranah itu sendiri (Takwin, dalam 

Harker dkk.ed,2009:xx).  

Berikut pengertian ranah atau field menurut Bourdieu: 

"field is field of forces but it is also a field of struggles tending to transform or 

conserve this field of forces" (Bourdieu, 1993: 90). 

 

Dalam sebuah praktik, ranah atau field merupakan tempat berlangsungnya 

perjuangan dalam mempertahankan kekuatan tertentu. Selain itu, ranah atau field, bukan 

hanya sebagai tempat berkembangnya sebuah habitus dan modal, melainkan menjadi 

pengertian yang lebih luas bahwasannya ranah merupakan tempat munculnya kekuasaan 

atau dominasi, serta tempat terjadinya perjuangan dalam memperebutkan posisi-posisi 

tertentu. Oleh sebab itu, praktik dapat terjadi pada saat ketiga unsur tersebut 

berkembang dalam ruang sosial tertentu hingga terjadi pergulatan antara ketiganya 

dalam membentuk suatu praktik itu sendiri, sehingga posisi yang didapatkan tergantung 

pada mekanisme distribusi dan seberapa besar modal dan struktur modal yang mereka 

miliki (Fashri, 2007: 97).  

 

Metode Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berdasarkan ungkapan 

subjek penelitian, sebagaimana yang dikehendaki dan dimaknai oleh subjek penelitian. 
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Penelitian ini menggunakan konsep kealamiahan (kecermatan, kelengkapan, atau 

orisinalitas) data dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan (Mulyana, 2007:11). 

Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang 

bersifat interpretatif, yang di dalamnya peneliti ikut aktif dalam pengalaman yang 

berkelanjutan dan terus-menerus melibatkan diri secara partisipatif (W. Creswell, 2012: 

264). Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan paradigma kritis. 

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis karena fenomena dan permasalahan 

yang hendak dikaji berusaha untuk mengkritisi proses terbentuknya habitus dalam 

komunitas binaan bank sampah malang, serta mengkritisi budaya baru yang dilakukan 

komunitas binaan BSM dalam mengelola sampah. Membicarakan tentang proses, maka 

tidak hanya mencari informasi berdasarkan pemahaman saja, melainkan lebih dari itu. 

Penelitian ini juga mengkritisi habitus suatu komunitas melalui ranah perjuangan yang 

pada akhirnya mampu melahirkan kebiasaan baru dalam memperlakukan sampah. 

Penelitian ini peneliti menggunakan teknik snowball.  

Setting sosial penelitian dilakukan di tiga komunitas binaan Bank Sampah Malang, 

antara lain: 

1. Komunitas Binaan Bank Sampah Malang 032  

Unit Komunitas Binaan BSM M. 032 merupakan unit yang berada di daerah 

Supriyadi-Sukun, yang lokasinya ada di samping Kantor BSM. Selain memiliki anggota 

yang masih aktif, unit ini merupakan unit yang lokasinya memiliki keunikan bila 

dibandingkan dengan unit komunitas binaan yang lain, yaitu di wilayah unit M.032 

sepanjang jalan terdapat batu terapi yang sengaja dibuat oleh masyarakat setempat dari 

biaya "hutang uang, bayar sampah". 

 Adanya unit komunitas BSM di wilayah tersebut, uang yang dihasilkan dari sampah 

dipergunakan untuk kepentingan lingkungan di wilayah tersebut. Sehingga segala sesuatu 

yang berkaitan dengan pengeluaran atas lingkungan, masyarakat anggota M.032 

memanfaatkan hasil daripada sampah yang mereka pilah. Memang hasil dari sampah 

tidak seberapa besar, tetapi para pengurus dan anggota M.032 selalu melakukan 

pemilahan terhadap sampah yang mereka hasilkan, hingga mereka dapat membayar 

hutang kepada BSM dengan sampah. Selain itu, Unit komunitas M.032 juga merupakan 
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unit yang memiliki prestasi lingkungan serta sering dijadikan sasaran kunjungan dari 

beberapa wilayah.  

2. Komunitas Binaan Bank Sampah Malang 183  

Unit komunitas binaan BSM yang selanjutnya yaitu unit komunitas BSM M.183 atau 

yang biasa disebut sebagai "Mitra Mandiri". Unit komunitas M.183 (Mitra Mandiri) 

merupakan unit berada di daerah Kemantren-Malang. Unit ini juga merupakan unit yang 

masih aktif hingga saat ini. Tabungan yang disepakati oleh anggota unit adalah tabungan 

jenis lebaran yang uangnya hanya bisa diambil ketika menjelang hari raya saja. Karena 

nominal tabungan unit yang pernah mencapai nominal tertinggi, maka unit M.183 (Mitra 

Mandiri) pernah mendapatkan reward dari Wali Kota Malang sebagai unit yang memiliki 

tabungan tertinggi yang mencapai 47 juta pada tahun 2016. Selain pernah mendapatkan 

prestasi akan nominal tabungan tertinggi, unit ini juga sering dijadikan kunjungan oleh 

berbagai pihak dari beberapa wilayah. Belakangan ini, pada bulan Januari 2017, Unit ini 

pernah diliput oleh salah satu station TV lokal yang memberitakan mengenai lingkungan.  

3. Unit Komunitas Binaan Bank Sampah Malang 510 

Unit komunitas binaan BSM M.510 atau yang memiliki sebutan unit "Sayeg Saroyo", 

merupakan unit komunitan BSM yang berada di daerah Danau Singkarak-Sawojajar yang 

tergolong baru terbentuk, yaitu sekitar tahun 2016. Unit komunitas binaan ini merupakan 

unit yang dimiliki oleh RW. Berdirinya unit ini berdasarkan atas kesepakatan warga RW 

07 untuk membantu menambah income kas RW di wilayah tersebut melalui hasil 

daripada selisih penjualan unit komunitas kepada pihak Bank Sampah Malang (BSM). 

Selain keaktifan dari unit komunitas ini, unit ini juga merupakan unit yang mengalami 

perkembangan pesat mengingat unit M.510 adalah unit yang tergolong baru dibentuk, 

yang merupakan unit yang berada di kalangan perumahan menengah ke atas. 

Melalui ketiga komunitas binaan tersebut, peneliti ingin melihat masing-masing 

kelompok, apakah mereka sebagai anggota komunitas binaan Bank Sampah Malang 

(BSM) sudah melakukan penanganan sampah dengan benar, atau justru mereka masih 

kurang kesadaran dalam menangani permasalahan sampah. Oleh karena itu, dengan 

menelusuri konteks historis komunitas tersebut, maka akan memudahkan peneliti dalam 

melihat habitus komunitas pada saat sebelum dan sesudah mereka bergabung menjadi 

komunitas nasabah binaan Bank Sampah Malang (BSM).  
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Jumlah informan dalam penelitian ini terdapat 11 informan yang dapat dilihat melalui 

tabel berikut:  

 

No Nama Infor- 

man 

Posisi 

Infor-ma

n 

Kategori 

Informan 

Usia 

(tahun) 

Pendidikan Pekerjaan Organisasi 

1. Bu Pungut Ketua 

Unit 

KB-BSM 

M.032 

Informan 

utama 

71  SMA IRT *PKK 

*Ketua Pos Paud Mawar 

Melati 

*Ketua Koperasi wanita 

"abyudaya", *Anggota 

Perwosi (Persatuan Wanita 

Olah raga Seluruh 

Indonesia) Kota Malang 

 

2. Bu Yayuk Anggota 

Unit 

M.032 

 

 

Informan 

Utama 

57  SMA IRT 

 

 

 

- 

3. Bu Luluk Anggota 

Unit 

M.032 

Informan 

Utama 

47 Sarjana IRT PKK 

 

 

 

4. Bu Aziz Ketua 

M.183 

Informan 

utama 

53 Sarjana Pensiunan Dinas 

Koperasi 

 

PKK 

5. Bu Yuni Anggota 

M.183 

 

Informan 

Utama 

36 SMA Wiraswasta PKK 

6. Bu Han Anggota 

M.183 

 

Informan 

Utama 

52 Sarjana Guru PKK 

7. Bu Heru Sekretaris 

M.510 

 

Informan 

utama 

50 SMA IRT PKK 

8. Bu Har (Bu Sri) Anggota 

M.510 

 

 

Informan 

utama 

48 SMA IRT PKK 

9. Bu Vonny Anggota 

M.510 

 

Informan 

Utama 

53 SMA Wiraswasta 

 

PKK 

10. Pak Teguh Pihak 

BSM 

Informan 

Pendukung 

39  SMA Penanggung- 

jawab Divisi 

Pemberdayaan 

 

 

11. Zahro Pihak 

BSM 

Informan 

Pendukung 

21 Diploma Divisi 

Pemberdayaan 

 

 

Sedangkan teknik dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara 

dan observasi. Berikut data yang diperoleh selama observasi berlangsung: 

 

 

 

No. Hari/Tanggal Observasi Tempat Bukti Observasi 
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Hasil dan Pembahasan  

Menurut hasil wawancara dengan Bu Aziz, bahwa sampah merupakan barang yang 

tidak memiliki manfaat lagi, sehingga keberadaannya harus dikeluarkan. Di sisi lain, 

pendapat tersebut sedikit berbeda dengan Bu Heru dan Bu Vonny, bahwa sampah 

merupakan barang sisa yang termasuk dari sebagian rezeki pemulung. Mereka 

beranggapan bahwa ketika melakukan mereka turut mengumpulkan sampah, maka hal 

1. Selasa, 3 Januari 
2017 

Kegiatan kunjungan dari 
beberapa pihak ke 
Kantor BSM 

Bank Sampah 
Malang Pusat 
(Jl.Supriyadi 

No.38A) 

Foto-foto, 
catatan, rekaman 
audio 

2 Selasa, 3 Januari 
2017 

Data mengenai 
komunitas yang 

menunjukkan 
perkembangan yang 
bagus 

Kantor Bank 
Sampah Malang 

Pusat (Jl. Supriyadi 
No.38A) 

Catatan-catatan, 
rekaman audio 

3. Selasa, 10 Januari 

2017 

Lokasi pencacahan 

sampah jenis plastik 

Kantor Bank 

Sampah Malang 
Pusat (Jl. Supriyadi 
No.38A) 

Foto-foto 

4. Selasa, 10 Januari 

2017  

Pegawai yang 

melakukan pemilahan 
sampah secara bersih,  
hasil produksi, dan 

Data-data unit 
komunitas binaan BSM 

Kantor Bank 

Sampah Malang 
Pusat (Jl. Supriyadi 
No.38A) 

Foto-foto 

5. Senin, 3 Februari 
2017 

Kondisi lingkungan 
KB-BSM 032 

Supriyadi-Sukun Foto-foto, audio 
rekaman, 

catatan-catatan 

6. Selasa, 4 Februari  Kondisi Lingkungan 
KB-BSM 183 

Kemantren Foto-foto, 
catatan-catatan 

7.  Rabu, 5 Februari 
2017 

Kondisi Lingkungan 
KB-BSM 510 

Danau 
Singkarak-Sawojaja

r 

Foto-foto, 
catatan-catatan 

8 Senin, 27 Maret 
2017 

Kegiatan Pengambilan 
Sampah di Komunitas 
M.183 

Kemantren Foto-foto, 
catatan-catatan, 
rekaman audio 

9. Selasa, 28 Maret 
2017 

Kegiatan gotong-royong 
menuju persiapan lomba 

lingkungan 

Kemantren foto-foto, 
catatan-catatan, 

rekaman audio 

10. Sabtu, 22 April 
2017  

Kegiatan pemilahan 
sampah di KB-BS 510 

Danau 
Singkarak-Sawojaja
r 

Foto-foto, 
catatan-catatan, 
rekaman audio 
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tersebut termasuk mengurangi rezeki pemulung. Ketika pengetahuan mereka tentang 

sampah demikian, maka cara yang mereka lakukan untuk mengatasinya yaitu dengan 

dibuang begitu saja, tanpa ada sistem pengelolaan yang jelas dalam mengatasinya. 

Seperti yang dikatakan oleh Bu Aziz, bahwa sampah yang ada di tempat tinggal Bu 

Aziz, dibuang "byak-byuk" tanpa mengetahui segi manfaat dari masing-masing jenis 

sampah yang dibuang. Bagi Bourdieu, tindakan tersebut merupakan "habitus atau 

kebiasaan", yang mereka lakukan sejak pemahaman mereka tentang sampah masih 

minim. Menurut Bourdieu, habitus senantiasa melekat, artinya saling mempengaruhi, 

dan mendasari terjadinya kehendak dalam merespon, merasakan, berfikir, bertindak dan 

bersosialisasi dengan individu lain (Fahri, 2007:87). Dengan demikian jelas, bahwa 

ketika pengetahuan mereka tentang sampah masih terbatas, maka hal tersebut dapat 

dikatakan sebagai hal yang mendasari mengapa Bu Aziz, Bu Heru dan Bu Vonny 

memperlakukan sampah dengan demikian. Bu Aziz, Bu Heru dan Bu Vonny 

memperlakukan sampah dengan cara membuang begitu saja, tanpa mengetahui segi 

manfaat dan pengaruh dari sampah yang mereka hasilkan tersebut untuk kehidupan 

lingkungannya.  

Selain Kebiasaan dalam memperlakukan sampah dengan cara dibuang begitu saja, 

cara lain dalam mengatasi permasalahan sampah cenderung bergantung kepada 

pemulung dan petugas kebersihan, meski sebelumnya mereka mengerti nilai yang 

dihasilkan dari hasil sampah bernominal "tidak seberapa". praktik yang mereka lakukan 

merupakan tindakan yang berawal dari minimnya mindset/pengetahuan mereka tentang 

sampah. Praktik sosial yang mereka lakukan merupakan hasl dari produk sejarah dan 

ranah yang terdapat pertaruhan pada kekuatan-kekuatan dari orang yang memiliki modal 

berupa modal budaya lama dalam menangani permasalahan sampah.  

Tindakan yang dilakukan sebelumnya oleh Bu Aziz, Bu Heru dan Bu Vonny, 

merupakan praktik yang dilakukan berdasarkan lingkungan tempat tinggal di sekitar 

juga melakukan cara tersebut, sehingga dari lingkungan juga mempengaruhi 

pengetahuan mereka yang pada akhirnya mempraktikkan hal demikian ketika 

melakukan sampah di tempat tinggalnya.  
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Di sisi lain, ketika pengetahuan tentang sampah masih sangat minim, tetapi ada juga 

masyarakat yang tetep memilah sampah dan kemudian sampah yang dipilah tersebut akan 

diperjual-belikan melalui lapak.  

Menurut anggota komunitas M.032 bahwa sampah merupakan barang yang dibuang 

begitu saja, tetapi ada beberapa dari jenis sampah tertentu yang mereka sisihkan dan 

kemudian dijual di lapak, misalnya koran dan HVS. Melalui lapak, mereka mendapatkan 

uang dari hasil penjualan jenis sampah tersebut di lapak. Hal-hal yang dikemukakan 

oleh para informan merupakan praktik dari hasil mindset atau cara pandang dalam 

pengetahuan mereka tentang sampah, bahwa sampah merupakan barang yanng harus 

disingkirkan, tetapi dari banyaknya jenis sampah, beberapa dari jenis sampah tersebut 

mereka kumpulkan untuk dijual kembali melalui lapak. Sehingga kebiasaan/habitus 

yang dilakukan oleh masyarakat, merupakan hasil dari pola dalam memahami, menilai, 

dan mengapresiasikan tindakan sesuai dengan skema di dunia sosial mereka (Bourdieu, 

1977:83 dalam Thohari, hlm.14).  

Cara pandang masyarakat sebelum bergabung sebagai anggota unit BSM, dapat 

termasuk dalam kategori "katro", karena hal tersebut erat kaitannya dengan 

ketidakpedulian terhadap keterbatasan ruang dalam menampung sampah yang ada 

(Binawan, dalam Basis, 2007:28). Sehingga seringkali masyarakat menggunakan sistem 

kumpul-angkut-buang dalam mengatasi permasalahan sampah.  

Sistem kumpul-angkut buang dilakukan dengan cara mengumpulkan sampah yang 

mereka hasilkan, dalam artian bahwa sampah yang sudah mereka kumpulkan tidak 

dalam kondisi terpilah antara sampah organik dan an-organik. Kedua jenis sampah 

tersebut dibiarkan dalam kondisi tercampur, dan kemudian diserahkan kepada petugas 

kebersihan dengan melalui pembayaran retribusi sampah di setiap bulannya. Cara-cara 

demikian merupakan habitus lama masyarakat dalam menangani permasalahan sampah 

di dalam suatu ranah tempat tinggal mereka.  

Dalam hal ini, Bourdieu mengatakan bahwa antara habitus dan ranah merupakan 

dua hal yang tidak dapat dipisahkan (Bourdieu, 1980 dalam Basis, 2003:11). Habitus 

berada di dalam diri seseorang yang merupakan struktur mental atau struktur kognitif 

yang berhubungan dengan dunia sosial, sedangkan keberadaan ranah terletak di luar diri 

seseorang (Ritzer dan Goodman, 2012:581). Segala pengetahuan masyarakat sebelum 
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bergabung menjadi anggota unit, mereka sudah memiliki cara pandang tersendiri tentang 

sampah, sehingga cara pandang tersebut menentukan habitus mereka dalam ruang sosial 

ketika mengatasi permasalahan sampah. Hal demikian merupakan cara yang mereka 

lakukan secara berulang-ulang, yang kemudian dapat kita sebut sebagai suatu paradigma 

lama ketika mereka menilai tentang sampah.  

Berbagai modal yang dimiliki oleh pihak BSM, mampu mengantarkan masyarakat 

pada habitus dalam mengatasi permasalahan sampah. Modal-modal tersebut meliputi 

modal ekonomi, modal sosial, dan bmodal budaya. Modal ekonomi dari beberapa pihak 

berupa dana hibah dari PLN dan Pemerintah Kota Malang, digunakan untuk mengajak 

masyarakat dalam bekerjasama dalam mengembangkan inovasi terkait bank sampah. 

Tanpa adanya modal ekonomi, maka roda dalam pengembangan bank sampah tidak 

berjalan sepenuhnya. Di satu sisi, modal sosial yang terjalin antara beberapa pihak 

menjadikan bank sampah dikenal dan diperhatikan oleh masyarakat. Hubungan sosial 

dalam membangun bank sampah malang, mampu memberikan pemahaman baru dalam 

mengatasi mindset masyarakat yang masih bersifat lama dalam penanganan sampah. 

Penanganan sampah yang berparadigma lama, tidak dapat digunakan sebagai modal 

dalam mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Menuju berbagai modal 

yang dimiliki saat ini, tentu tidaklah mudah. Terdapat dinamika-dinamika yang dihadapi 

dalam proses mencapai modal tersebut. Dinamika tersebut meliputi upaya dalam reaksi 

masyarakat ketika adanya program tentang bank sampah Malang sebagai ide baru dalam 

melahirkan habitus baru ketika menghadapi sampah.   

Dinamika yang terjadi dalam proses terbentuknya suatu habitus dalam mengatasi 

permasalahan sampah, bisa kita lihat melalui berbagai modal yang dimiliki oleh Bank 

Sampah Malang sebagai lembaga yang mengajak masyarakat untuk menghadapi sampah 

sebagai permasalahan yang dapat mengancam masa depan lingkungan, terutama 

lingkungan di Kota Malang. Beberapa modal yang dimaksudkan Bourdieu yaitu modal 

ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik.  

Modal ekonomi, selalu diidentikkan dengan modal yang berhubungan dengan 

materi atau uang. Dalam hal ini, modal ekonomi yang dmiliki oleh pihak Bank Sampah 

Malang berupa dana hibah yang diperoleh dari PLN dan Pemerintah Kota Malang. 

Modal tersebut digunakan untuk memenuhi segala fasilitas yang diperlukan dalam 
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kegiatan pengelolaan sampah. Selanjutnya itu modal sosial, yaitu berupa hubungan atau 

jaringan yang dijalin guna dapat mencapai suatu tujuan. Modal sosial yang dimiliki oleh 

pihak BSM yaitu modal berupa hubungan baik dengan beberapa pihak penting di Kota 

Malang, seperti dukungan Walikota dalam melancarkan program pengelolaan sampah 

melalui ide Bank Sampah Malang. Ketika hubungan atau jaringan yang dimiliki 

semakin luas, maka hal tersebut berpengaruh pada rasa keingintahuan masyarakat agar 

turut bergabung atau berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan sampah. Adanya 

modal sosial, memungkinkan seseorang untuk memiliki hubungan dengan seseorang 

lainnya. Hubungan yang dimaksudkan yaitu hubungan yang berkaitan dengan jaringan 

dalam menunjang kehidupan seseorang, baik itu menunjang kehidupan dalam suatu 

kelompok tertentu maupun yang lainnya. 

Modal selanjutnya yaitu modal budaya. Menurut Bourdieu (Bourideu, 1986:17) 

terdapat jenis modal budaya, di mana dalam hal ini modal yang dimiliki oleh BSM yaitu 

modal dengan jenis instutinalized state, yaitu bentuk modal yang melembaga, serta 

terdapat suatu pengakuan dari lembaga atau institusi tertentu. Dalam hal ini, BSM 

merupakan suatu lembaga yang berbadan hukum resmi dan disahkan oleh Menteri 

Lingkungan Hidup. Keberadaannya diakui oleh banyak pihak termasuk pihak 

pemerintahan yang mendukung berdirinya lembaga Bank Sampah Malang, seperti 

instansi-instansi pemerintahan dalam bidang pendidikan, dll.  

Modal terakhir yang dimaksudkan oleh Bourdieu yaitu modal simbolik, merupakan 

modal yang erat kaitannya dengan simbol-simbol tertentu yang dimiliki seseorang, 

seperti kharismatik yang dimiliki oleh tokotokoh agama (Bourdieu, 1991: 14). Menurut 

Bourdieu, modal simbolik merupakan suatu kekuatan yang dapat mengkonstruksikan 

tentang suatu realitas, di mana realitas tersebut akan membentuk tatanan yang memiliki 

hubungan dengan dunia sosial. Oleh karena itu, modal sangat diperlukan sebagai 

langkah awal dalam menghadapi suatu dinamika yang terjadi. Melalui berbagai modal 

tersebut pihak BSM membantu untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap 

sampah.  

Meskipun memiliki berbagai modal ekonomi, sosial, budaya dan simbolik, tetap 

tidak terlepas dari suatu hambatan yang dihadapi oleh pihak BSM. Hambatan tersebut 

meliputi reaksi dari masyarakat yang tidak mudah dalam menerima paradigma baru 
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dalam mengelola sampah. Paradigma lama dengan memanfaatkan pasukan kuning, 

merupakan cara yang tepat dalam mengatasi permasalahan sampah. Pergolakan yang 

muncul dari masyarakat akibat adanya BSM saat itu, merupakan bukti reaksi keras 

mereka, terutama mereka yang notabennya sebagai pengepul-pengepul sampah yang 

merasa rezeki mereka diambil alih dengan adanya BSM.  

Dengan situasi demikian, terdapat suatu jalan keluar bahwasannya antara BSM dan 

pengepul memiliki perbedaan. Pihak BSM tidak akan mendirikan BSM jika para 

pengepul mau dan mampu menerima semua jenis sampah yang dihasilkan oleh 

masyarakat. Pada kenyataannya, pengepul hanya mau menerima jenis sampah tertentu 

yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti kardus, koran, buku. Sedangkan jenis 

lain seperti botol, sampah basah dll. Mereka tidak mau menerima. Oleh sebab itu, BSM 

tetap berdiri karena para pengepul tidak mampu menerima segala jenis sampah yang 

dihasilkan oleh masyarakat, sehingga dengan kondisi ini yang terjadi antara BSM dan 

pengepul terjalin hubungan yang saling memahami dalam membantu tugas pemerintah 

Kota Malang dalam mengatasi permasalahan sampah guna memperpanjang usia TPA 

Supit Urang.  

Segala dinamika yang terjadi, mampu memberikan pemahaman baru pada 

masyarakat Kota Malang dalam mengatasi permasalahan sampah. Permasalahan sampah 

dapat mereka tangani dengan cara bergabung sebagai anggota nasabah Bank Sampah 

Malang. Ketika sudah bergabung menjadi anggota, mereka diberikan pengetahuan baru 

tentang sampah dan cara mengelolanya. Pemahaman terhadap habitus dalam mengatasi 

sampah, dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BSM dan dibantu 

dengan beberapa pihak pemerintahan. Hasil dari sosialisasi tersebut menunjukkan 

bahwa tidak semua kalangan masyarakat yang mampu melakukan perubahan secara 

langsung. Oleh karena itu, diperlukan pihak yang menjadi contoh bagi masyarakat 

lainnya. Dengan pengetahuan baru yang diberikan maka secara perlahan mampu 

mengarahkan masyarakat untuk mengelola sampah dengan sistem Reduce, Reuse, 

Recycle (3R).  

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan anggota komunitas, habitus 

lama tidak hanya terjadi pada satu unit komunitas binaan BSM, melainkan di unit-unit 

yang lain seperti unit binaan M.032, M.183 dan Unit M.510 juga melakukan habitus 
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lama sebagai jalan keluar dalam mengatasi permasalahan sampah. Modal-modal yang 

dimiliki oleh Bank Sampah Malang mampu memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat. Berdasarkan bantuan dari beberapa pihak BSM yang turut mendukung 

melakukan proses pembentukan karakter melalui sosialisasi, kini banyak masyarakat 

yang memiliki modal baru tersebut. Menurut Bourdieu, dikatakan bahwa modal tidak 

hanya berupa modal ekonomi saja, melainkan jaringan dan pengetahuan merupakan 

beberapa modal yang tergolong penting dalam proses memunculkan habitus baru di 

dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itu dapat dikatakan habitus baru muncul dengan 

bantuan modal-modal yang diberikan oleh pihak BSM dalam melakukan pendampingan. 

Modal modal modal tersebut tidak hanya berupa modal berupa dana hibah dari beberapa 

pihak, melainkan modal tersebut juga berupa pengetahuan yang sosialisasikan melalui 

pendampingan yang dilakukan pihak BSM.  

Pendampingan tersebut didukung dan dibantu oleh pemerintah Kota Malang dan 

menteri lingkungan hidup, agar masyarakat yakin bahwa pengetahuan dalam mengatasi 

permasalahan sampah dapat memberikan keberlanjutan yang bermanfaat bagi 

masyarakat, terutama masyarakat yang bergabung menjadi nasabah komunitas binaan 

BSM. Dengan demikian muncul suatu praktik dalam mengelola sampah dengan sistem 

Reduce, Reuse, Recycle (3R). 

 

Kesimpulan 

Proses terbentuknya habitus dalam mengatasi permasalahan sampah berawal 

minimnya pemahaman masyarakat tentang sampah dan pengelolaannya. Oleh 

sebab itu, pihak BSM memberikan pemahaman tentang paradigma baru dalam 

mengatasi permasalahan sampah melalui modal-modal yang dimiliki oleh BSM. 

Modal tersebut berupa modal ekonomi, modal sosial dan modal budaya yang 

mampu mengajak masyarakat untuk bergabung menjadi nasabah, dan melalui hal 

tersebut mereka (nasabah komunitas binaan BSM) mendapatkan nilai baru yang 

mampu menciptakan habitus baru di dalam suatu kelompok masing-masing. 
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