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ABSTRAK 

Surabaya dapat dikatakan sebagai kota maju dan pesat dalam 

pembangunannya. Daya Tarik seperti ekonomi, sosial budaya dan pelayan 

kehidupan kota yang menjadikan tempat tujuan bagi kaum urban saat ini. 

Tetapi tidak semua masyarakat yang datang ke Surabaya memiliki 

ketrampilan yang memadai. Ketrampilan yang tidak memadai bagi 

masyarakat menyebabkan mereka akan termarjinalkan dan akan mengisi 

kantong-kantong kemiskinan daerah yang kumuh. Seperti komunitas 

miskin yang hidup di Pemakaman Rangkah. Yang mana mereka adalah 

masyarakat slum dengan pekerjaan sektor informal yang tidak 

menguntungkan (becak, pemulung, pengamen, dan  jasa calo). 

Fokus masalah yang dalam penlitian ini adalah bagaimana proses 

reproduksi kemiskinan pada komunitas miskin yang tinggal di Pemakaman 

Rangkah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kualitatif,  dengan menggunakan Teknik penentuan  informan secara 

purposive dan telah didapatkan dua belas informan yang seluruhnya 

penghuni Makam Rangkah. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam, selanjutnya data 

diolah dengan cara mentranskrip wawancara mendalam kemudian 

mengolahnya sebagai temuan dan diinterpretasi secara teoritik dengan 

teori Rerpoduksi Sosial (Habitus, Ranah, Modal, dan Praktik) Bourdieu. 

Hasil penelitian adalah masyarakat yang tinggal di Makam 

Rangkah telah melakukan reproduksi kemiskinan. Reproduksi kemiskinan 

terjadi semenjak agen menetap dan bersosialisasi di tempat tersebut. 
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selanjutnya agen menempati struktur baru dan memiliki habitus baru yaitu 

Habitus Fatalis dan/atau Habitus Optimisme untuk melakukan reproduksi 

kemiskinan kepada individu-individu lainnya atau keturuan mereka, baik 

secara sadar ataupun tidak. Setelah menempati struktur baru dan memiliki 

habitus baru, para agen akan memiliki Modal Ekonomi dan Modal 

Simbolik sebagai modal untuk melakukan reproduksi di arena yang telah 

tersedia, yaitu Pemakaman Rangkah. 

 

Kata kunci: kemiskinan, Reproduksi Sosial, Reproduksi Kemiskinan 

 

 

ABSTRACT 

Surabaya can be regarded as a developed city and rapidly in its 

development. Nowadays, some sectors such as economic, socio-cultural 

and  public services become the destination for  the urbanites. But not all 

the people who come to Surabaya have an adequate skill. Inadequate skill 

of those society will lead them to be marginalized and fill the poverty 

pocket of slum areas. As an example, the poor community living in the 

Rangkah Cemetery who belong to the slum communities with unprofitable 

informal sector jobs (pedicabs, scavengers, street musicians and brokers). 

The problem focus of this research was to show the process of  

poverty reproduction occured in the poor communities living in the 

Rangkah Cemetery. The methodology used was qualitative with 

purposively informant determination technique and has obtained twelve 

informants who are residents of Rangkah Cemetery. The technique of 

participant observation  and  in-depth interviews was used in collecting the 

data. All the data then processed by transcribing in-depth  interview and 

produced as a finding and also interpreted theoretically with Bourdieu's 

Social Reproduction Theory (Habitus, Domain, Modal, and Practice) 

The research result showed that the people who are living in 

Rangkah Cemetery have done proverty reproduction. It occured since the 

agent do settling and socializing in that area. Consiously or not, they 

occupied a new structure and has a new habitus which is Fatalis Habitus 

and / or Optimism Habitus to reproduce poverty to other individuals or 

their cultivation. After occupying a new structure and having a new 

habitus, they will have Economic Capitals and Symbolic Capitals for 

reproduction at the available area,  Rangkah Cemetery. 

 

Keywords: Poverty, Social Reproduction, Poverty Reproduction 



 

 

A. Pendahuluan 

Fenomena kemiskinan 

memang sangat mudah dijumpai 

sebagai realitas sosial yang berlapis-

lapis dan kompleks. Karena paling 

tidak berkaitan dengan ekonomi, 

pendidikan, status dan peran, serta 

kondisi lingkungan. Yang mana 

kemiskinan merupakan suatu 

keadaan individu atau kelompok 

yang kurang ataupun bahkan tidak 

memiliki akses untuk menjangkau 

sumber ekonomi, kesehatan dan 

pendidikan yang layak, sehingga 

mengharuskan mereka untuk bekerja 

lebih keras lagi agar kebutuhan 

sehari-hari mereka dapat terpenuhi. 

Masalah kemiskinan juga diperlukan 

pemahaman bahwa di mana tempat 

kemiskinan dan sektor apa rakyat 

menderita kemsikinan. Pada 

masyarakat pedesaan secara umum 

yang hidup di sektor informal sperti 

petani dan buruh tani serta pada 

masyarakat perkotaan adalah rakyat 

yang secara umum bekerja di sektor 

informal yang tidak menguntungkan, 

seperti becak, pemulung, dan 

pengamen. Untuk mengentaskan 

mereka dari jurang kemiskinan 

diperlukan upaya yang serius karena 

dalam mengatasi kemiskinan tidak 

dapat hanya melalui program 

industrialisasi dan pembangunan 

yang bergerak ke arah modernisasi 

guna meningkatkan kesejahteraan. 

Katakanlah bahwa kesejahteraan 

sebagai hasil dari pembangunan ini 

hanya dinikmati oleh sebagian kecil 

dari rakyat kita, maka secara logis 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sebagaian besar dari rakyat kita 

masih menderita kemiskinan.1 

Surabaya yang dapat di nilai 

sebagai kota maju dan pesat dalam 

pembangunannya. Hal tersebut 

                                                             
1 Alfian, Mely G.T., Selo Sumarjadjan. 

1980.Kemiskinan Struktural. Malang: Yayasan Ilmu 

Sosial. hal. 23 



 

 

merupakan daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat di sekitar daerah kota 

atau bagi masyarakat Jawa Timur 

untuk mengharapkan peningkatan 

taraf hidup lebih baik ketika bekerja 

di Surabaya. Dengan daya tarik yang 

luar biasa Surabaya menjadi kota 

padat penduduk. Faktor yang 

berpengaruh besar dalam kepadatan 

penduduk adalah adanya faktor 

urbanisasi di Kota Surabaya. 

Jamaludin menyebutkan bahwa daya 

tarik kota sebagai faktor penarik 

(pull favtor). Penyebabnya bukan 

hanya karena masalah ekonomi, 

tetapi juga masalah sosial budaya 

dan pelayanan kehidupan kota.2 

Dengan adanya urbanisasi yang 

besar di dalam suatu kota, 

menyebabkan semakin cepat 

bertambahnya penduduk di kota 

tersebut (over urbanization) serta 

                                                             
2 kutipan dari Jamaludin, Adon. 2015. Sosiologi 

perkotaan. Bandung; Pusaka Setia. 

meningkatkan resiko orang-orang 

miskin baru dan kantong-kantong 

kemiskinan itu sendiri. Seperti yang 

dikatakan Mc Gee bahwa kota yang 

tumbuh menjadi metropolis dan 

makin gigantis, ternyata di saat yang 

sama harus berhadapan dengan 

masalah keterbatasaan biaya 

pembangunan dan kemampuan kota 

untuk menyediakan lapangan 

pekerjaan bagi kaum migran yang 

berbondong-bondong memasuki 

berbagai kota besar.3  

Dengan modal ekonomi, 

modal sosial, serta modal 

keterampilan yang kurang dimiliki 

tersebut, disadari atau tidak akan 

menambah kantong-kantong 

kemiskinan di daerah Kota Surabaya, 

seperti daerah pinggiran kota, daerah 

pinggiran kali, pinggiran rel kereta 

                                                             
3 dikutip dari, Suyanto, bagong., dan Karnaji. 2005. 

Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial: Ketika 

Pembangunan Tak berpihak Kepada Rakyat 

Miskin. Airlangga University Press: Surabaya. 



 

 

api, bahkan mendiami suatu wilayah 

pemakaman. Hal tersebut dapat 

dijumpai pada beberapa tempat 

pemakaman menjadi tempat-tempat 

pemukiman semi permanen, seperti 

Pemakaman Peneleh dan 

Pemakaman Rangkah. Akibat tidak 

mampunya masyarakat untuk 

memperoleh sumber-sumber guna 

mensejahterakan hidupnya, 

masyarakat yang tinggal di dalam 

makam tersebut sebagian besar 

bekerja pada sektor informal 

(pengemis, tukang back, pemulung, 

pedagang skala kecil, dll) yang 

mengakibatkan mereka bermukim di 

tempat-tempat yang mestinya tidak 

diperuntukan kegunaannya untuk 

tempat tinggal.  

Ketidakmampunya untuk 

bekerja pada sektor-sektor formal 

dan sektor-sektor informal yang 

lebih baik, membuat masyarakat 

yang tinggal di daerah perkotaan 

akan menjadi orang-orang yang 

rentan terhadap jurang-jurang 

kemiskinan yang siap untuk 

menampung mereka. Seperti halnya 

masyarakat yang mendiami area 

Pemakaman Rangkah. Masyarakat 

yang mendiami tempat tersebut 

secara sadar maupun tidak sadar 

telah membentuk sebuah komunitas 

miskin dan kumuh di Surabaya.  

Keberadaan pemukiman pada 

area pemakaman umum Rangkah 

memang tidak tampak dari jalan 

raya, karena relatif aman dari 

pengawasan pemerintah Kota 

Surabaya. Hal tersebut ditandai 

dengan berubahnya area pemakaman 

menjadi perkampungan semi-

permanen. Kehidupan komunitas 

masyarakat tersebut jelas terlihat 

kumuh dan tidak layak (slum area) 

untuk tempat tinggal. Hal tersebut 



 

 

ditambahkan dengan 

ketidakberdayaan komunitas 

masyarakat untuk melepaskan diri 

dari kemiskinan, memposisikan pada 

keniscayaan bahwa kemiskinan 

merupakan warna hidup mereka 

sehari-hari, sebagai warisan turun-

temurun. Hal tersebut menjadi 

pemicu bagi komunitas masyarakat 

Makam Rangkah terbelenggu dalam 

jurang kemiskinan yang 

berkepanjangan.  

Kemiskinan yang diderita 

oleh masyarakat slum yang tinggal di 

Makam Rangkah, sudah menjadi 

komunitas yang mendiami 

pemukiman tersebut secara turun-

terumurun dari generasi ke generasi 

sejak awal berdirinya rumah-rumah 

di aera pemakaman Makam 

Rangkah, ditambah lagi dengan 

adanya pendatang-pendatang yang 

mengontrak rumah atau pendatang 

yang menikah dengan warga Makam 

Rangkah dapat melanggengkan 

masyarakat slum dan kemiskinan. 

Karena dari ketidak mampuannya 

mayoritas masyarakat untuk 

menggunakan sumber-sumber modal 

pendapatan, modal sosial yang 

tersedia bagi mereka untuk keluar 

dari slum area dan kemiskinan. 

Komunitas miskin yang 

hidup di atas tanah Pemakaman 

Rangkah dengan pekerjaan di sektor 

informal yang tidak menguntungkan, 

mengakibatkan sulitnya mereka 

untuk keluar dari dari keadaan 

miskin. Hal tersebut bisa 

dikarenakan dengan beberapa hal, 

seperti tingkat pendidikan mayoritas 

penduduk Makam Rangkah yang 

rendah, dalam banyak hal 

masyarakat mempercayakan atau 

menyerahkan keputusan-keputusan 

kehidupan bermasyarkat kepada 



 

 

salah satu tokoh masyarakat, yang 

menyebabkan mereka cenderung 

akan menjadi fatalis, serta modal 

ekonomi yang dimiliki hanyalah 

cukup untuk menghidupi kebutuhan 

hidup keluarga mereka. Acap kali 

masyarakat juga menyelesaikan 

sebuah pekerjaan dengan dilakukan 

secara bersama-sama dengan angota 

keluarga lainya, termasuk anak-anak 

mereka untuk bekerja membantu 

mencari nafkah, yang hanya dari 

sekedar membantu orang tua dalam 

pekerjaannya sampai kepada bekerja 

sendiri untuk memenuhi kebutuhan 

mereka sendiri.  

Penelitian ini dilakukan di 

area Pemakaman Rangkah karena 

wilayah pemakaman tersebut sudah 

bergeser, yang seharusnya menjadi 

tempat pemakaman umum, tetapi 

sebagaian areanya berubah menjadi 

pemukiman semi-permanen yang 

berdiri di atas tanah pemakaman 

milik Pemerintah Kota Surabaya. 

Berbeda halnya dengan Pemakaman 

Peneleh yang juga menjadi tempat 

tinggal ilegal bagi orang-orang. 

Makam Rangkah yang juga menjadi 

tempat tinggal bagi orang-orang, 

selain juga sudah berdiri rumah-

rumah, pemukiman yang ada di aera 

Makam Rangkah juga memiliki 

sistem pemerintahan adminstratif 

berupa Rukun Warga dan Rukun 

Tetangga dan warga masyarakat 

yang tinggal juga memiliki Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) Kota 

Surabaya. Yang mana seharunya 

area yang di peruntukan untuk 

pemakaman, sedikit bergeser 

menjadi wilayah perkampungan 

padat penduduk “illegal tetapi legal”. 

Fakta sosial yang terjadi pada 

penguni area Makam Rangkah 

merupakan masyarakat slum dan 



 

 

merupakan kantong kemiskinan yang 

besar di Kota Surabaya, dengan 

sadar ataupun tidak pada komunitas 

tersebut juga telah menciptakan 

anggota kemiskinan-kemiskinan baru 

dari proses preproduksi sosial yang 

dilakukan dalam lingkungan 

komunitas penghuni makam 

rangkah. Penelitian ini menjadi 

menarik dan penting untuk dilakukan 

karena, dalam penelitian ini 

mengkaji proses sosial, khususnya 

proses reproduksi kemiskinan yang 

dijalakan pada komunitas miskin 

yang mendiami pemakaman Makam 

Rangkah Surabaya. Yang mana 

Surabaya yang tergolong sebagai 

kota maju masih terdapat masyarakat 

slum yang besar di daerah perkotaan, 

sehingga hal tersebut menjadi 

menarik untuk dikaji. Karena topik-

topik penelitian tentang kemiskinan 

memang sudah banyak diteliti, tetapi 

dewasa ini sangat jarang isu-isu 

tentang kemiskinan jarang 

mendapatkan perhatian, dan jarang 

dilakukan di era berkembangnya isu-

isu media sosial dan globalisasi. 

Peneliti mengambil topik ini dengan 

tujuan mengangkat kembali 

perhatian mahasiswa kepada isu-isu 

kemiskinan. 

 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana proses reproduksi 

kemiskinan pada komunitas miskin 

yang tinggal di Pemakaman 

Rangkah? 

 

C. Kerangka Teori 

Habitus 

Habitus merupakan struktur 

kognitif yang memperantarai 

individu dengan realitas sosial. 

Habitus merupakan struktur subjektif 

yang terbentuk dari pengalaman 

individu berhubungan dengan 



 

 

individu yang lainnya dalam jaringan 

struktur objektif yang ada dalam 

ruang sosial.4 Habitus bisa dikatakan 

merupakan produk sejarah, yang 

terbentuk setelah manusia itu lahir 

dan berinteraksi dengan masyarakat 

dalam ruang dan waktu tertentu.  

Habitus bukan merupakan bentuk 

pengetahuan alamiah atau bawaan 

dari lahir. Dengan kata lain, habitus 

merupakan hasil pembelajaran lewat 

pengasuhan, aktivitas bermain, juga 

pendidikan masyarakat. 

Dalam konsep pemikiran 

Bourdieu, habitus secara generatif 

merupakan “a dialectic of 

internalization of externality and the 

externalization of internality”5  atau 

habitus adalah hasil dari suatu proses 

internalisasi yang meliputi struktur 

persepsi, modus apresiasi, dan 

sistem-sistem klasifikasi tindakan 

                                                             
4 Nanang Krisdianto. Op. Cit., 199 
5 Loc. Cit., 199 

kedalam diri seseorang, yang 

kemudian tereksternalisasi ulang 

dalam bentuk tindakan, yang pada 

gilirannya menjadi elemen 

pembentuk struktur sosial obyektif. 

Jadi habitus akan berbeda-beda, 

tergantung pada wujud posisi 

seseorang dalam kehidupan sosial. 

Habitus juga merupakan proses 

agensi tidak menerima mentah-

mentah struktur, agensi yang 

menginternalisasi struktur, tetap 

mempunyai ruang-ruang refleksi atas 

pilihan-pilihan rasionalnya sebagai 

saringan sebelum agensi 

mengiprovasinya.  

Ranah 

Ranah sendiri didefiniskan 

sebagai ruang kontestasi serta ruang 

di mana manuver dilancarkan dalam 

memperebutkan makna, sumber 

daya, pengakuan, keunggulan serta 

posisi-posisi yang menguntungkan. 



 

 

Ranah disebut juga sebagai sistem 

dari kedudukan sosial yang 

terstruktur secara internal dalam 

hubungan kekuasaan. Ranah 

mempunyai otonominya, dan 

semakin kompleks suatu masyarakat, 

maka semakin banyak pula ranah 

yang terdapat didalamnya. 

Ranah-ranah  didefinisikan  

sebagai  ruang  yang  terstruktur  

dengan kaidah-kaidah  

keberfungsiannya  sendiri,  dengan  

relasi-relasi  kekuasaannya  sendiri,  

yang terlepas dari kaidah politik dan 

kaidah ekonomi, kecuali dalam kasus 

ranah ekonomi dan  ranah  politik  

itu  sendiri.  Kendati  tiap  ranah  

relatif  otonom,  namun  secara 

struktural mereka tetap homolog satu 

sama lain, Strukturnya, di momen 

apapun, ditentukan oleh relasi-relasi 

di antara posisi-posisi yang ditempati 

agen-agen di ranah tersebut. Ranah 

adalah konsep dinamis di mana 

perubahan posisi-posisi agen mau tak 

mau menyebabkan perubahan 

struktur ranah.6 

Secara khusus ranah dapat 

kita baca dalam pernyataan Bourdieu 

sebagai jaringan atau konfigurasi 

relasi objektif antara posisi yang 

secara objektif, didefinisikan dalam 

eksistensi mereka dan dalam 

determinasi yang mereka terapkan 

dengan posisi mereka dapat 

memepertahankan kekuasaan yang 

ada. Menurut Faisal, struktur 

ranahlah yang membimbing dan 

memberikan strategi bagi penghuni 

posisi, baik individu, maupun 

kelompok, unutk meingdungi posisi 

mereak dalam kaitanyya dengan 

jenjang pencapaian sosial.7 Konsep 

ranah tidak bisa lepas dari ruang 

                                                             
6 Nanang Krisdianto. Op. Cit., 200 
7 Dikutip dari Tesis Chusnawirya k. Devi, 

Perjuangan Alumni Dalam Ranah Sekolah, 

(Universitas Airlangga, 2016) 



 

 

sosial yang mengacu pada 

keseluruhan konsepsi tentang dunia 

sosial itu sendiri. Artinya, 

pemahaman ruang sosial yang 

mencangkup banyak ranah di 

dalamnya yang memilki keterkaitan 

satu sama lainnya dan terdapat titik-

titik kontak yang saling 

berhubungan8 

Modal 

Berbicara mengenai modal, 

Bourdieu mengembangkan 

konsepnya sendiri secara menarik. 

Dia berangkat dari pemikiran, 

sumber daya yang dipertaruhkan di 

dalam ranah tidak selalu berbentuk 

materi. Kompetisi di antara agen-

agen juga selalu di dasarkan pada 

kalkulasi secara sadar. Seperti halnya 

perbedaan posisi pada kelas yang 

sama diukur dan ditentukan dengan 

                                                             
8 Haker, mahar, dan wilkes, (Habitus x Modal) + 

Ranah = Praktik; Pengantar Komperhensif Kepada 

Pemikiran Pieere Bourdieu, (jalasutra, 2009). Hlm 12 

seberapa banyak jumlah modal yang 

dimiliki, seperti modal sosial, modal 

ekonomi, modal budaya, dan modal 

sosial yang dimiliki. Modal simbolik 

mengacu pada derajat akumulasi 

prestise, ketersohoran, konsekrasi 

atau kehormatan, dan dibangun di 

atas dialektika pengetahuan 

(connaissance) dan pengenalan 

(reconnaissance). Tidak lepas dari 

kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan 

yang memungkinkan untuk 

mendapatkan setara dengan apa yang 

diperoleh melalui kekuasaan fisik 

dan ekonomi, berkat akibat khusus 

suatu mobilisasi. Modal simbolik 

bisa berupa kantor yang luas di 

daerah mahal, mobil dengan 

sopirnya, namun bisa juga petunjuk-

petunjuk yang tidak mencolok mata 

yang menunjukkan status tinggi 

pemiliknya. Misalnya, gelar 

pendidikan yang dicantumkan di 



 

 

kartu nama, cara bagaimana 

membuat tamu menanti, cara 

mengafirmasi otoritasnya, 

Haryatmoko.9 Namun selain dengan 

modal ekonomi, Bourdieu juga 

menyebut modal simbolik, modal 

kultural, dan modal sosila. 

Praktik sosial yang 

berlangsung merupakan akumulasi 

dari beragam relasi kuasa (capital) 

yang melingkupi aktor sosial. Aktor 

tidak berada pada posisi pasif 

melainkan merupakan hasil 

objektifikasi struktur sosial yang 

mengandung sistem dan relasi-relasi 

tempat terjadinya pertarungan sosial 

di dalam setiap ranah, untuk itu 

harus memiliki modal-modal khusus 

untuk dapat mempertahankan hidup/ 

kondisi objektif individu dalam 

lingkungan budayanya sangat 

ditentukan oleh kepemilikannya akan 

                                                             
9 Nanang Krisdianto. Op. Cit., 203 

modal-modal. Modal-modal yang 

dimiliki akan menunjukkan 

eksistensi individu dalam 

masyarakat. 

Praktik 

Realitas sosial, dalam bahasa 

Bourdieu, merupakan sebuah proses 

interaksi dialektis ialah struktur 

objektif dan subjektif fenomena.  

Praktik-praktik tidak ditentukan 

secara objektif, juga bukan produk 

kehendak bebas. Praktik ini 

mencerminkan dinamika dialektika 

antara dialektika internalisasi 

eksternalitas dan eksternalisasi 

internalitas. Internalisasi 

eksternalitas adalah segala sesuatu 

yang dialami dan diamati dari luar 

diri pelaku sosial, sedangkan 

eksternalisasi internalitas diartikan 

sebagai pengungkapan dari segala 

sesuatu yang telah diinternalisasi dan 

menjadi bagian dari pelaku sosial. 



 

 

Praktik sendiri dapat dipahami 

sebagai hasil dari interaksi antara 

manusia sebagai subjek sekaligus 

objek dalam masyarakat, sebagai 

hasil dari pemikiran sadar dan tak 

sadar yang terbentuk sepanjang 

sejarah hidupnya.10 Warga yang 

memilih tinggal di tempat yang 

tergolong miskin dan kumuh (Slum) 

berdasarkan internalisasi pengalaman 

dari luar dirinya kemudian 

diterapkan dalam kehidupan sebagai 

bagian dari dirinya, sehingga dapat 

mentukan sikap dan perilakunya 

berdasarkan pengetahuannya. Aspek 

internal dibentuk oleh habitus. 

Sedangkan aspek eksternal adalah 

struktur objektif yang di luar diri 

individu itulah yang disebut dengan 

arena. Praktik sosial merupakan 

dialektika antara habitus dan arena 

(ranah) atau struktur. 

                                                             
10 Suma Riella Rusdiarti. Bahasa Pertarungan 

Simbolik dan Kekuasaan. Dalam basisi, Nomor 11-

12. Tahun Ke-52 Nov-Des 2003. Hal 33 

D. Metode Penelitian 

Fokus dan tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk 

memahami dan mendeskripsikan 

serta mengidentifikasi dan 

mengkritisi proses reproduksi 

kemiskinan yang terjadi pada 

komunitas miskin yang tinggal di 

Pemakaman Rangkah. 

Pertanyaan dalam studi ini 

dapat ditemukan jawabannya melalui 

metodologi penelitian kualitatif 

dengan pendekatan fenomoenologi, 

karena realitas kemiskinan itu 

bersifat ganda atau dualism dan hasil 

penafsiran subjektif, sehingga 

kemiskinan yang dialami sendiri oleh 

suatu komunitas miskin, oleh karena 

itu komunitas mereka sendirilah 

yang akan lebih tepat untuk 

mendeskripsikannya. 

Teknik penentuan informan 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sample  (sampel 



 

 

bertujuan) dengan jumlah dua belas 

informan yang berhasil 

diwawancarai. 

 

E. Hasil Penelitian 

Bourdieu menggunakan 

pendekatan Strukturalisme genetik 

yang digunakannya untuk 

menyatukan dua unsur (struktur dan 

agen/ individu) yang belum 

terdamaikan oleh sejumlah 

pemikiran dengan mencoba 

membuat integrasi anatara agen dan 

struktur, antara subjektivisme dan 

objektivisme. Strukturalisme genetik 

berupaya mendeskripsikan cara 

berpikir dan cara mengajukan 

perntanyaan. Dengan metode 

tersebut Bourdieu mencoba 

mendeskripsikan, menganalisis, dan 

memperhitungkan asal-usul 

seseorang dan asal-usul berbagai 

struktur sosial. Dengan demikian, 

analisis struktur-struktur objektif 

tidak bisa dipisahkan dari analisis 

asal-usul struktur-struktur mental 

dalam individu-individu biologis 

yang sebagian merupakan produk 

dari struktur-struktur sosial sendiri. 

Dalam  proses  interaksi  

dialektis  itulah  struktur  objektif  

dan  pengertian-pengertian  subjektif,  

struktur  dan  agen,  bertemu.  

Pertemuan  itulah  yang  disebut 

Bourdieu  sebagai  praktik. Praktik 

dipahami Bourdieu sebagai hasil 

dinamika  dialektis  antara  

internalisasi  eskternalitas  dan  

eksternalisasi  internalitas. Eksternal  

adalah  struktur  objektif  yang  ada  

di  luar  perilaku  sosial,  sedangkan 

internalitas merupakan segala 

sesuatu yang melekat pada diri 

pelaku sosial. Bourdieu 

menggunakan rumus generatif  

tentang praktik sosial yaitu: (Habitus 

x Modal) + arena = praktik. 



 

 

Habitus merupakan struktur 

kognitif atau struktur subjektif yang 

terbentuk dari pengalaman individu 

berhubungan dengan individu lainya 

dalan jaringan struktur objektif yang 

ada dalam ruang sosial. Habitus 

sendiri bukanlah bentuk pengetahuan 

alamiah atau bawaan dari lahir. 

Tetapi, habitus adalah pengetahuan 

yang didapatkan dari proses belajar 

jangka Panjang. Sehingga 

mengakibatkan setiap orang akan 

memiliki habitus yang akan berbeda-

beda. Agen atau individu akan 

cenderung memiliki habitus yang 

sama jika agen tersebut memiliki 

kedudukan yang sama dalam dunia 

sosial. 

Perkampungan makam 

rangkah, memiliki sejarah yang 

panjang dalam keberadaannya. 

Individu-individu yang datang ke 

Makam Rangkah pada awalnya 

memiliki habitus yang berbeda-beda. 

Karena berasal dari tempat yang 

berbeda-beda, memiliki pengalaman-

pengalaman yang berbeda, memiliki 

pengetahuan-pengetahuan yang 

berbeda-beda dan karena kedudukan 

dunia sosial mereka juga akan 

berbeda-beda. Ketika individu-

individu menetap di area 

Pemakaman Rangkah mereka akan 

belajar dalam menyesuaikan diri 

mereka kepada lingkungan yang 

telah ada, sehingga lambat laun 

individu-individu yang mendiami 

Makam Rangkah akan memiliki 

kecenderungan habitus yang sama 

karena kedudukan struktur sosial 

mereka juga sama di makam 

rangkah. 

Penduduk yang pekerjaannya 

pada sektor informal yang tidak 

menguntungkan (pemulung, 

pengamen, tukang becak, dan calo). 



 

 

Adalah individu-individu yang 

awalnya memiliki habitus yang 

berbeda-beda, tetapi setalah mereka 

melakukan sosialisasi kepada dunia 

sosialnya, sehingga mereka akan 

terbentuk habitus-habitus baru. 

Meskipuin habitus-habitus baru yang 

diterima tidak akan serta-merta 

diterima oleh agen. Karena agen atau 

individu masih memiliki ruang 

refleksi atas pilihan-pilihan 

rasionalnya sebelum agensi 

menerima habitus baru atau akan 

menolak habitus baru. 

Seseorang yang mendiami 

area Pemakaman Rangkah, berarti 

individu-individu atau agen-agen 

memilih menerima habitus-habitus 

baru yang agen itu terima ketika 

mereka tinggal di Makam Rangkah. 

Berbagai alasan pertama, para agen 

menerima habitus baru tersebut 

karena membutuhkan tempat tinggal 

ketika merantau ke Kota Surabaya; 

kedua, para agen menerima habitus 

baru karena mereka memang sejak 

lahir dan besar sudah berada di 

Makam Rangkah, sehinggal 

sosialisasi yang mereka dapatkan 

telah tertanam lama dan memiliki 

kedudukan sosial sebagai warga 

makam rangkah; ketiga, para agen 

yang terlantar (gelandanga) yang 

mendirikan bangunan rumah semi-

permanen di Makam Rangkah, 

karena mendirikan bangunan di atas 

tanah Makam Rangkah yang gratis, 

sehingga membuat para agen tidak 

akan terlantar lagi, serta memiliki 

tempat tinggal yang sudah lebih dari 

cukup. 

Habitus yang juga pada 

waktu tertentu merupakan hasil 

ciptaan kehidupan kolektif yang 

berlangsung selama periode historis 

yang relatif Panjang. Habitus 



 

 

menghasilkan dan dihasilkan oleh 

kehidupan sosial dan tindakan yang 

berada di antara habitus dan 

kehidupan sosial. Menurut Bourdieu, 

habitus semata “mengusulkan” apa 

yang sebaiknya dipikirkan orang dan 

apa yang sebaiknya mereka pilih 

untuk dilakukan.11 

Masyarakat Makam Rangkah 

telah sepakat dalam menciptakan 

penduduk atau warga yang tinggal di 

atas tanah makam Rangkah. 

perkampungan yang ada di Makam 

Rangkah dapat dikatakan merupakan 

perkampungan yang padat penduduk, 

yang padat dengan rumah-rumah 

semi-permanen dan lingkungan yang 

kumuh. Yang mana diciptakan dan 

mereproduksi untuk melanggengkan 

dunia sosial perkampungan miskin 

Pemakaman Rangkah.  

Adapun dua kategori habitus 

baru yang muncul yaitu Habitus 

                                                             
11 George Ritzer, dan Goodman Op. Cit., hal 523-524 

Fatalis dan Habitus Optimisme. 

Yang mana Habitus Fatalis adalah 

kebiasaan yang terbentuk setelah 

berinteraksi di dalam dunia sosial 

(Makam Rangkah) sehingga 

membentuk proses berpikir serta 

bertindak sesuai dengan nasib yang 

diterimanya, dan merasa hidup di 

Makam Rangkah seperti hidup biasa 

saja lanyaknya warga kampung 

biasa. Habitus Optimisme 

merupakan kebiasan yang terbentuk 

setelah berinteraksi di dalam dunia 

sosial (Makam Rangkah), 

selanjutnya membentuk para agen-

agen untuk berpikir dan bertindak 

yang mana agar mereka dapat hidup 

lebih baik lagi kedepanya, meskipun 

saat ini masih tinggal di daerah slum 

Makam Rangkah, tetapi para agen 

memiliki kenyakinan bahwa akan 

hidup lebih baik kedepannya. Salah 

satunya adalah harapan dengan 



 

 

menyekolahkan anaknya dengan 

sungguh-sungguh, sehingga nantinya 

dapat keluar dari kemiskinan yang 

ada. 

Habitus-habitus yang ada di 

masyarakat Pemakaman Rangkah 

tidak dapat dipisahkan apa yang 

Bourdieu sebut dengan field (ranah), 

karena keduanya saling 

mengandaikan hubungan dua arah: 

struktur-struktur objektif dan 

struktur-struktur habitus yang telah 

terintegrasi dalam perilaku agen. 

Sementara habitus berada pada 

pikiran aktor, ranah berada di luar 

pikiran mereka. Dengan kata lain 

bahwa habitus bekerja dalam suatu 

ranah.  

Dalam hal ini, yang di 

maksud Bourdieu sebagai 

pergulatan, perjuangan, atau 

pertarungan dalam arena bukanlah 

yang punya arti fisik, melainkan 

simbolik. Ranah hanya bisa 

dimengerti sepenuhnya apabila kita 

memperlakukannya sebagai  ranah 

memperebutkan monopoli 

pemakaian legitimasi kekerasan 

simbolis.12 Secara implisit, definisi 

kuasa simbolik sangat terkait dengan 

habitus, yakni upaya membuat cara 

pandang orang menyangkut persepsi 

dan apresiasi bergerak pada arah 

tertentu. Bourdieu menjelaskan 

proses terjadinya atau mekanisme 

kuasa simbolik ini  melalui apa  yang  

disebutnya doksa, yakni seperangkat 

kepercayaan fundamental yang 

bahkan dirasa tidak perlu 

dieksplisitkan, seakan suatu 

dogma.13 

 

F. Kesimpulan 

Reproduksi kemiskinan yang 

terjadi pada komunitas miskin 

                                                             
12 Nanang Krisdianto. Op. Cit., hal 201 
13 ibid. hal 202 



 

 

penghuni Makam Rangkah 

memang terjadi. Informan-

informan seperti pengamen topeng 

monyet, pemulung, pekerja 

serabutan, dan penjual batu akik 

secara sadar ataupun tidak sadar 

mereka telah mensosialisasi 

reproduksi kemiskinan tersebut. 

Reproduksi kemiskinan terjadi 

semenjak masyarakat itu memasuki 

komunitas miskin yang tinggal di 

dalam Pemakam Rangkah. 

Meskipun sebelumnya orang-orang 

tersebut tidaklah memiliki habitus 

miskin, dan hanya memiliki habitus 

domestik (kebiasaan-kebiasaan 

yang dilakukan sepanjang sejarah 

mereka hidup) ketika mereka 

memutuskan untuk masuk dan 

hidup di area perkampungan 

Makam Rangkah. Individu-

indivudu itu akan bersosialisasi dan 

tersosialisasi dengan lingkungan 

dan kehidupan sosial yang berada 

di Makam Rangkah, sehingga 

menyebabkan mereka melakukan 

adaptasi. Walupun individu tetap 

memliki kuasa penuh atas habitus 

baru yang para agen dapatkan 

untuk menolaknya, nyatanya 

individu-individu tersebut dalam 

praktiknya menerima habitus baru 

itu. 

 Individu-individu menerima 

habitus baru (Habitus optimisme 

dan/atau Habitus Fatalis) 

disebabkan karena; Pertama, 

orang-orang yang awalnya dari luar 

kota, datang ke Surabaya untuk 

bekerja, tetapi dengan ketrampilan 

minim yang dimilikinya (unskilled 

labour) akan membuat agen 

menuju tempat-tempat yang dapat 

di tempati secara bebas bagi 

mereka tanpa pungutan yang 

memberatkan bagi mereka. Salah 



 

 

satunya adalah Makam Rangkah. 

Kedua, warga yang menerima 

habitus baru tersebut adalah orang-

orang terlantar, sehingga individu-

individu tersebut akan menerima 

ketika diberikan ruang untuk 

tinggal di makam rangkah. Ketiga, 

mereka yang memang sejak dari 

lahir dan besar berada di area 

pemukiman Makam Rangkah, 

sehingga membuat mereka akan 

menerima dengan mudah habitus 

baru dari orang tua atau lingkunga 

sekitar mereka.  

Dengan habitus miskin baru 

(Habitus Fatalis dan/atau Habitus 

Optimisme) yang dimiliki, mereka 

telah menempati struktur baru 

dalam arena Pemakaman Rangkah. 

Yang mana  membuat individu-

individu itu akan memerankan 

peran sebagai agen baru yang 

melakukan reporduksi kepada 

individu-individu lainnya dan 

kepada keturunan mereka dari 

proses interaksi setiap hari dengan 

didukung modal, baik modal 

kapital dan/atau modal simbolik 

yang dimiliki agen untuk terus 

melanggengkan kehidupan miskin 

yang berada di komuntas miskin 

penghuni Makam Rangkah 

tersbeut. 

Berdasarkan termuan data 

yang telah di dapatkan di lapangan 

beserta dengan interpretasi teoritik 

yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, didapatkan proposisi 

sebagai berikut: 

1. Reproduksi kemiskinan 

disosialisasikan ketika orang-

orang tinggal di area 

Pemakaman Rangkah. 

2. Proses Reproduksi kemiskinan 

yang dijalankan di Makam 

Rangkah ada dua kategori 



 

 

Habitus, yaitu: Habitus 

menerima pada nasib (Fatalis) 

dan Habitus Optimisme. 

3. Proses Reproduksi kemiskinan 

yang dijalankan di Makam 

Rangkah ada dua kategori 

Modal, yaitu: Modal Ekonomi, 

yang digunakan untuk 

memproduksi kemiskinan dari 

membantu pemulung lain 

untuk tinggal, sampai 

mengontrakkan rumah; Serta 

Modal Simbolik yang dapat 

memberikan legitimasi kuat 

kepada keluarga untuk 

melakukan reproduksi 

kemiskinan dan dapat 

memberikan legitimasi kepada 

agen untuk mengatur 

masyarakat sesuai dengan 

kehendak agen.  

 

 

G. Saran 

Kemiskinan yang merupkan 

sebuah isu yang tidak akan pernah 

habis untuk di bahas dan dilakukan 

kajian tentang permasalahan-

permasalahannya. Reproduksi 

kemiskinan yang terjadi di Makam 

Rangkah merupakan sebuah 

permasalahan serius yang berada di 

Kota Surabaya untuk diberikan 

solusi dari pemangku kebijakan 

untuk mengentaskan masyarkat yang 

tinggal di area pemukiman makam 

tersebut dapat hidup yang layak dan 

lebih baik. Tidak hanya dengan 

kebijakan relokasi yang dilakukan, 

tetapi bisa melalui pendekatan secara 

kultural masyarakat perkampungan 

Rangkah. Diharapkan dengan 

pendekatan secara kulur dan 

kebijakan pembangunan mikro dapat 

merubah habitus (kebiasaan 

kebiasaan) yang dimiliki masyarakat 

Makam Rangkah. 



 

 

Bagi peneliti selanjutnya, 

dalam melakukan studi dapat 

menggunakan sudut pandang yang 

berbeda serta teori yang berbeda 

yang diharapkan dapat memberikan 

uraian yang lebih mendalam dan 

bervariasi. Sehingga dapat 

menawarkan berbagai variasi 

penedekatan kebijakan untuk 

mengatasi persoalan kemiskinan di 

Makam Rangkah. Dari penjelasan 

kekurangan dalam pelitian di atas 

maka disarankan untuk penelitian 

selanjutnya yang memilih topik 

permasalahan yang sama dengan 

penelitian ini dapat memenuhi 

beberapa kekurangan dari penelitian 

ini, yang harapannya dapat 

menghasilkan penelitian yang lebih 

baik kedepannya 
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