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ABSTRAK 

 

 

Mifratul Jannah,  (2020):    Peranan Bank Sampah Purwodadi Hijau 

Berlian dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Kelurahan Sialang Munggu 

Kecamatan Tampan Ditinjau dari Ekonomi 

Islam 

 

Latar Belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah karena sampah. 

Sampah merupakan limbah dari suatu material yang sudah tidak terpakai lagi. 

Dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan orang membuang sampah tanpa 

memisah terlebih dahulu sesuai dengan jenisnya. Padahal  Sampah akan memiliki 

nilai ekonmis apabila ditabung di bank sampah. Adapun permasalahan dalam 

penelitian ini adalah dimana omset bank sampah mengalami penurunan dari data 

2018 dan 2019. Rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana Peranan Bank 

Sampah Purwodadi Hijau Berlian dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan dan Bagaimana tinjauan 

Ekonomi Islam mengenaiperanan Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan 

Tampan.  

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 329 nasabah, dengan sampel 6 

orang yang terdiri dari 3 pengurus bank sampah dan 3 nasabah bank sampah 

dengan teknik purposive sampling.  Dan teknik pengumpulan data observasi, 

wawancara, dokumentasi kemudian dianalisa menggunkan analisa deskriptif 

kualitatif.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Peran Bank Sampah Purwodadi 

Hijau Berlian kurang segnifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat; 

Sedangkan  Menurut Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Peranan Bank Sampah 

Purwodadi Hijau Berlian Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan 

Sialang Munggu Kecamatan Tampan telah sesuai dengan prinsip syari’ah. 

 

Kata kunci : Peranan, Bank Sampah, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.   
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah beberapa tingkah 

laku yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat 

dan harus di laksanakan1. Peranan dapat diartikan sebagai suatu prilaku atau 

tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan 

posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar 

bahwa “Peranan adalah suatu prilaku yang diharapkan oleh orang lain dari 

seseorang yang menduduki status tertentu”2.Lingkungan hidup merupakan 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan makhluk hidup termasuk 

didalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan 

perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya3. Salah 

satu permasalahan lingkungan hidup adalah sampah. 

Permasalahan lingkungan yang sekarang terjadi salah satunya adalah 

permasalahan sampah, yang kian hari terus menumpuk jumlahnya. Pemegang 

kebijakan yaitu pemerintah sudah menangani permasalahan ini, yaitu 

mengolah sampah secara terpadu, misalnya dari sampah rumah tangga. 

Sampah sering kali hanya dibuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah, 

menumpuk tinggi hingga akhirnya diangkut oleh petugas kebersihan tanpa 

tahu kemana akan bermuara. Bahkan jarang pula terfikir bahwa sampah itu 

bisa ditabung. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai seorang khalifah, 

                                                             
1
 http://kbbi.web.id/peran di akses 13 maret 2017 

2
  Bruce J Cohen, Struktur Sosial, Jakarta: CIFOR, 1992, h. 76. 

3
  Andi Hamzah, Penegakan Hukum  Lingkungan, ( Jakarta : Sinar Grafika , 2005 ), hlm. 

1 
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seorang khalifah yang baik hendaknya memiliki sikap kearifan dan 

kemampuan yang tinggi untuk mengolah bumi dan isinya termasuk 

didalamnya yaitu menjaga sumber daya air dan juga tidak membuang sampah 

sembarangan agar terhindar dari pencemaran lingkungan dan terhindar pula 

dari kerusakan lingkungan.  

Sebagaiman Allah SWT berfirman dalam surah Al-An’am ayat 165 

dan juga didalam surah Az-Zariyat ayat 56.  

1. Al-an’am ayat 165 

                      

                        

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa dibumi 

dan Dia meninggalkan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) 

beberapa derajat, untuk menguji mu tentang apa yang diberikan-

Nya kepada mu. Sesungguhnya tuhanmu amat cepat siksanya. 

Dia maha pengampun dan maha penyayang”.4 

 

2. Az-Zariyat ayat 56 

               

Artinya:  “Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan 

untuk mengabdi kepada-Ku”.5 

 

Dari ayat tersebut dapat dirumuskan dua pokok eksistensi manusia, 

yaitu pertama sebagai khalifah dan kedua sebagai abdi Allah SWT.6 

Sampah merupakan limbah dari suatu material yang sudah tidak 

terpakai lagi. Jenis-jenis sampah dapat dibedakan menjadi 3 yaitu sampah 

organik  (sampah basah) yaitu sampah yang mudah busuk, contohnya adalah 

                                                             
4
  Q.S Al-An’am (6/55) : 155. 

5
 Q.S Az-Dzariyat (51) : 56. 

6
  Depag RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya, (Bandung : Dipengoro, 2009) hlm. 217 
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sisa makanan. Sampah anorganik yaitu sampah yang sulit diuraikan,  

contohnya botol plastik, kaca. Sampah nahan beracun dan berbahaya, 

contohnya limbah dari rumah sakit, limbah dari proses industri. Dalam 

kehidupan sehari-hari kebayakan orang membuang sampah tanpa memisahkan 

terlebih dahulu sesuai dengan jenis–jenisnya. Bahkan ada orang yang 

membuang sampah sembarangan di sungai dan dijalan. Hal ini dapat merusak 

lingkungan seperti banjir. Dalam hal ini, peranan SDM sangatlah penting 

untuk mengelola sampah.  

Sebenarnya penggunaan sumber daya manusia baik untuk 

kesejahteraan dirinya maupun makhluk hidup lainnya.Kesejahteraan ini 

terwujud manakala manusia mampu mewujudkan karya pembangunan dengan 

berwawasan lingkungan. Dalam sistem pembangunan, komponen sumber daya 

manusia merupakan unsur vital.7 

Sedangkan pengertian sumber daya manusia itu sendiri merupakan 

modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia 

sebagai unsur terpenting mutlak, dianalisis dan dikembangkan dengan 

caratersebut, waktu, tenaga, dan kemampuannya benar-banar dapat 

dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi maupun bagi 

kepentingan individu.8 Pencemaran lingkungan kadang-kadang tampak jelas 

seperti timbunan sampah di pasar-pasar9. Jadi yang dimaksud dengan 

                                                             
7
  Sofyan Anwar Mufid, Ekologi Manusia, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 

hlm. 70. 
8
  Abdurrahmat Fathoni, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2006), hlm.10. 
9
  A. Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 

hlm. 2.  
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pencemaran lingkungan adalah perubahan lingkungan yang tidak 

menguntungkan, sebagian karena tindakan manusia, disebabkan perubahan 

pola penggunaan energi listrik dan materi, tingkat radiasi, bahan-bahan fisika 

dan kimia, dan jumlah organisme.Perbuatan ini dapat mempengaruhi langsung 

manusia, atau tidak langsung melalui air, hasil pertanian, benda-benda, 

perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.10 

Allah SWT berfirman dalam ayat Ar Rum Ayat 41-42:   

                         

                        

                 

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar). Katakanlah, "Adakanlah perjalanan di muka 

bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang 

dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang 

mempersekutukan (Allah) "11. 

 

Sampah merupakan masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam 

jangka pendek, menengah maupun panjang. Setiap aktifitas manusia secara 

pribadi maupun kelompok, dirumah, kantor, pasar, sekolah, maupun dimana 

saja akan menghasilkan sampah, baik sampah organik maupun sampah 

anorganik. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 pasal 1 tentang 

sampah disebutkan bahwa sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam 

yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik 

                                                             
10

Ibid,  hal. 57 . 
11

  Departemen Agama RI , Al – Qur’an dan terjemahannya,  hlm. 409 – 410. 
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bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak 

berguna lagi dan dibuang kelingkungan. Undang-undang pengolahan sampah 

Bab 1 Pasal 2 adalah pengolahan sampah bertujuan untuk mengurangi dan 

menangani sampah yang berwawasan lingkungan hidup yang baik, bersih, dan 

sehat.12 

Sebagian besar orang mengangap sampah merupakan masalah, padahal 

setiap saat sampah terus bertambah dan tanpa mengenal hari libur karena 

setiap makhluk terus menerus memproduksi sampah. Setiap hari sampah 

dihasilkan dari keluarga / rumah tangga, yang dari sisi kuantitas / jumlah 

biasanya menempati posisi tertinggi, sampah rumah sakit dan industri yang 

sangat berbahaya, juga sampah dari tempat - tempat umum misalnya terminal, 

pasar, tempat hiburan, sekolah, kantor, dan lain lain.   

Pemanfaatan sampah sampah harus diprioritaskan sebelum terjadinya 

pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Maka perlu 

adanya pengelolaan sampah, pengelolaan sampah memerlukan kegiatan yang 

sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan 

dan penanganan sampah. Dalam UndangUndang RI Tahun 2008 Nomer 18 

tentang, pengelolaan sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan 

agar menjadikan sampah sebagai sumber daya.13 Pemerintah selaku 

stakeholder mempunyai kewajiban untuk menerapkan sistem pengelolaan 

sampah yang efektif dalam mengatasi permasalahan sampah.Selain itu, peran 

serta masyarakat juga diharapkan dapat membantu mengatasi masalah tersebut 
                                                             

12
  Rancangan Undang – undang Repuplik Indonesia, Tentang Pengolahan Sampah, ( 

Kementrian Negara Lingkungan Hidup, 2008 ), h. 2-3 
13

Undang – undang Pengolahan Sampah, Tahun 2008 
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karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah akibat keberadaan 

sampah mempunyai andil besar dalam memperburuk tata kelola sampah. 

Kementerian Lingkungan Hidup, pada tanggal 1 November 2012 di 

Jakarta menyampaikan substansi penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 

2012. Peraturan pemerintah ini sangat penting sebagai peraturan pelaksana 

UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sekaligus 

memperkuat landasan hukum bagi penyelengaraan Pengelolaan sampah di 

Indonesia, khususnya di daerah14.  

Sampah akan memiliki nilai ekonomis apabila berada dalam jumlah 

mencukupi untuk diperdagangkan atau diproses lebih lanjut sebagai 

barangbarang ekonomi, baik sebagai bahan baku (daur ulang) maupun sebagai 

komoditas perdagangan. Disinilah dapat dilihat pentingnya Bank Sampah 

sebagai sarana bagi masyarakat untuk menabung, meningkatkan 

sosioekonomi, sekaligus memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan 

sampah. 

Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara 

kolektif (gotong royong) yang mendorong masyarakat untuk ikut berperan 

aktif di dalamnya. Bank sampah akan menampung, memilah dan menyalurkan 

sampah bernilai ekonomi pada pasar (pengepul / lapak) sehingga masyarakat 

mendapatkan keuntungan ekonomi dari menabung sampah.Sampah yang 

                                                             
14

http://www.menlh.go.id/peraturan-pemerintah-nomor-81-tahun-2012-

tentangpengelolaan-sampah-rumah-tangga-dan-sampah-sejenis-sampah-rumah-tangga/, diakses 21 

Desember 2017 pukul23.00 WIB 
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disetorkan oleh nasabah idealnya sudah terpilah menjadi kategori yang 

umum.Semisal kertas, kaca, logam, dan plastik.Pengkategorian sampah harus 

disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat yang menjadi 

nasabah.Setiap kategori sampah memiliki harga masing-masing15. 

Pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan 

kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara16.Istilah "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia 

yang terdiri dari suku kata oikos dan nomos.Istilah oikonomia ini pertama kali 

digunakan oleh Xenophon sekitar 400 M. Oikos artinya sesuatu yang 

berhubungan dengan pengelolaan ladang, sedangkan nomos berarti undang-

undang atau peraturan.Dalam perkembangannya, istilah ini memiliki arti 

upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk mencukupi kebutuhan rumah 

tangganya17.  

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga 

kegiatan utama: produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan hidup, dengan 

kendala terbatasnya sumber daya, erat kaitannya dengan upaya meningkatkan 

kemakmuran (menyangkut aspek ekonomi) dan kesejahteraan (menyangkut 

aspek non ekonomi). Produksi, distribusi dan konsumsi, merupakan rangkaian 

kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan sering disebut sebagai 

proses yang berkesinambungan (sustainable). Proses ini berjalan secara 

                                                             
15

https://banksampahsyariahblog.wordpress.com/mengenal-bank-sampah/, diakses 13 

Desember 2017 pukul 04:38 WIB 
16

 Wisnu Indradjit Vitandri Oemar dan Soimin, Pemberdayaan Masyarakat & 

Pembangunan Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Rantai 

Kemiskinan, (Malang: Intrans Publishing, 2014), hlm. 81. 
17

 Sindung Haryanto, Sosiologi Ekonomi, ( Yogyakarta : Ar- ruzz Media, 2016 ), hlm. 15.  
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alamiah sejalan dengan perkembangan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, 

budaya dan politik18.  

Dalam perkembangannya kata ekonomi diidentikkan dengan "dapat 

terpenuhi, hemat, dan sederhana", misalnya sering kita mendengar kata "kelas 

ekonomi, barang-barang ekonomi dan kemasan ekonomi dan lain 

sebagainya19. Pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-

faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan 

masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan 

masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang 

harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, 

maupun aspek kebijakannya. 

Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian beralamat di Jalan Purwodadi  

RT 01 RW 029 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru, dibentuk pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2015 yang diketuai oleh 

Ibu Ernawati. Dengan dibentuknya Bank Sampah ini menjadikan Kelurahan 

Purwodadi menjadi lebih asri dan nyaman. Sebelum adanya Bank Sampah 

disekitar kelurahan Purwodadi ini, wilayah tersebut kurang bersih sampah-

sampah berserakan dipinggir jalan, yang dapat menimbulkan penyakit seperti 

demam berdarah. Dalam kegiatan Bank Purwodadi Hijau Berlian  memiliki 

program yaitu memanfaatkan barang yang bisa diolah menjadi kerajinan 

tangan yang dilakukan oleh ibu-ibu yang ada diwilayah tersebut, seperti 

                                                             
18

  Gunawan Sumodiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat, (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar Bekerjasama dengan IDEA, ( Insitute of Develoment and Economic Analysis, 1998 ), hlm. 

24 
19

  Nur Laily dan Budiyono Pristyadi, Teori Ekonomi, ( Yogyakarta :  Graha Ilmu, 2013), 

hlm. 1 
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misalnya membuat tas dari tutup botol dan celengan dari kardus sehingga 

menjadi suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang bisa menjadi nilai 

ekonomi bagi para ibu-ibu yang ada dikelurahan tersebut.  

Dan juga hasil dari menabung sampah di bank sampah purwodadi 

hijau berlian ini  bisa untuk keperluan anak – anak sekolah karena di bank 

sampah ini sistem pemberian hasilnya itu tergantung pada kebutuhan kita 

masing – masing, jika kita ingin menabung sampah kemudian langsung 

mengambiil uang hasil tersebut maka akan langsung diberi dan jika ingin 

ditabung sampai kapan kita membutuhkan bisa diambil karena disini 

sistemnya tidak mau memberatkan nasabah.   

Adapun Data Nasabah yang menabung di Bank Sampah Purwodadi 

Hijau Berlian Adalah : 

Tabel 1.1 

Data Nasabah Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian 

No Bulan Jumlah 

1 JANUARI 28 Orang 

2 FEBRUARI 61 Orang 

3 MARET 22 Orang 

4 APRIL 32 Orang 

5 MEI 44 Orang 

6 JUNI 49 Orang 

7 JULI 36 Orang 

8 AGUSTUS 47 Orang 

9 SEPTEMBER 46 Orang 

10 OKTOBER 27 Orang 

Total 329 Orang 

Sumber dari ketua Bank Sampah “Purwodadi Hijau Berlian” Tahun 2018 
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Tabel 1.2 

Data Nasabah Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian 

No Bulan Jumlah 

1 JANUARI 68 Orang 

2 FEBRUARI 15 Orang 

3 MARET 44 Orang 

4 APRIL 71 Orang 

5 MEI 29 Orang 

6 JUNI 21 Orang 

7 JULI 14 Orang 

8 AGUSTUS 53 Orang 

9 SEPTEMBER 8 Orang 

10 OKTOBER 6 Orang  

Total  323 Orang 

Sumber dari ketua Bank Sampah “Purwodadi Hijau Berlian” Tahun 2018 

Dan sampah yang kita tabung sangatlah bermanfaat terutama bagi 

perekonomian masyarakat di Kelurahan Sialang Munggu ini, dan dibank 

sampah ini juga tidak hanya untuk masyarakat disini saja melainkan disini 

menerima untuk umum juga. Masyarakat disini kian hari semakin meningkat 

dalam menabungkan sampahnya karena bagi mereka sangatlah menjadi hal 

yang sangat berguna dan juga dari hal kecil dan dianggap nsepele tapi 

menghasilkan nilai ekonomis yang dapat membantu perekonomian keluarga. 

Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian  ini melakukan pengumpulan 

sampah disetiap hari rabu jam 14 : 00 wib dan jam 09 : 00 wib setiap 

minggunya. Dan setiap orang yang ingin menabung sampah yang dimilikinya 

tidak perlu diingatkan lagi, karena mereka sudah terbiasa untuk menabung 

setiap minggunya. Dan sampah yang ditabung di Bank Sampah Purwodadi 

Hijau Berlian ini di kirimkan ke Bank Sampah Induk setiap jika sampah sudah 

memenuhi satu mobil L300 dengan berat 100/kg atau lebih.. Dan sampah-

sampah memiliki jenis dan harga yang telah ditetapkan oleh Bank Sampah 
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induk dan setiap bulannya terjadi perubahan harga sesuai kondisi sampah per 

bulannya.20 

Dari berbagai jenis sampah tersebut, Bank Sampah Purwodadi Hijau 

Berlian Memberikan harga yang bervariatif, misalnya dari sampah kaca itu 

berkisar Rp.100/kg nya, kemudian dari sampah tutup botol / oli / jerigen itu 

Rp. 2.500/kg nya, jadi setiap sampah yang kita miliki dirumah tangga itu 

memiliki nilai untuk dapat menjadi nilai ekonimi dalam pemberdayaan rumah 

tangga, dan harganya pun berbeda- beda setiap bulannya tergantung pada 

informasi harga dari bank sampah induk, adapun Data Omset dari Bank 

Sampah Hjiau Berlian ini bisa kita lihat di Table 1 dibawah ini : 

Table 1.3 

Data Omset “Bank Sampah  Purwodadi 

Hijau Berlian ”21Tahun : 2018 

 

No Bulan Total 

1.  Januari Rp. 365.000 

2. Februari Rp. 796.000 

3. Maret Rp. 360.000 

4. April Rp. 502.000 

5. Mei Rp. 668.000 

6. Juni Rp. 670.000 

7. Juli Rp. 521.000 

8. Agustus Rp. 596.000 

9. September Rp. 586.000 

10. Oktober Rp. 437.000 

Sumber dari Ketua Bank Sampah “Purwodadi Hijau Berlian” tahun 2018 

  

                                                             
20

  Wawancara dengan Ibu (Ketua Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian) pada tanggal 

05 Desember  2019 pukul 11 : 00 WIB.  
21

Sumber Data dari Ibu (Ketua Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian ) pada tanggal 10 

Desember  2019 pukul 14 : 20  WIB. 
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Table 1.4 

Data Omset “Bank Sampah  Purwodadi Hijau Berlian ”22 

Tahun : 2019 

 

No Bulan Total 

1. Januari Rp. 962.000 

2. Februari Rp. 187.000 

3. Maret Rp. 762.000 

4. April Rp. 110.000 

5. Mei Rp. 441.000 

6. Juni Rp. 364.000 

7. Juli Rp. 188.000 

8. Agustus Rp. 802.000 

9. September Rp.  43..000 

10. Oktober Rp.   33.000 

Sumber dari Ketua Bank Sampah “Purwodadi Hijau Berlian” tahun 2019 

Sampah yang ditabung di Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian itu 

akan menghasilkan tabungan dalam bentuk uang, kemudian pengambilan 

tabungan tersebut dijumlahkan setiap setelah sampah yang kita tabung 

ditimbang dan diberi harga sesuai harga yang berlaku kemudian baru di beri 

kepada nasabah yang menabung tersebut, bisa diberi langsung bisa juga 

ditabungkan dulu.. Dengan adanya Bank Sampah ini menjadikan masyarakat 

berlomba-lomba untuk mengumpulkan sampah yang menghasilkan nilai 

ekonomis.  

Mereka tidak lagi membuang sampah sembarangan karena mereka 

sudah memahami tentang manfaat Bank Sampah tersebut, walaupun awal 

mulanya masyarakat belum mengerti tentang Bank Sampah ini, namun pada 

akhirnya melalui sosialisasi dari Bank Sampah Induk dari Dinas terkait 

                                                             
22

Sumber Data dari Ibu (Ketua Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian ) pada tanggal 10 

Desember  2019 pukul 14 : 20  WIB. 
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masyarakat mulai memahami hingga kini.23 Bahkan masyarakat jadi begitu 

semangat sekali dalam mengumpulkan sampah tersebut, bahkan setelah ada 

acara-acara yang ada di kelurahan tersebut masyrakat bahwan berlomba-

lomba untuk mengutip dan mengumpulkan sampah – sampah yang ada karena 

mereka yakin dan bersemangat untuk mengumpulkan sampah yang dapat 

menghasilkan nilai ekonomis untuk menambah nambah sedikitnya uang 

belanja.  

Dari permasalahan diatas, sangatlah menarik untuk diteliti, maka 

penulis mengambil judul “Peranan Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian 

dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sialang Munggu  

Kecamatan Tampan  di Tinjau Dari Ekonomi Islam “. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari 

permasalahan yang diteliti maka penulis membatasi masalah penelitian ini 

Peranan Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan  

diTinjau Dari Ekonomi Islam. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 

                                                             
23

Wawancara dengan Ahmad Rizal (Masyarakat  Kelurahan Sialang Munggu  Kecamatan 

Tampan ) Pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 20. 10 WIB.  
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1. Bagaimana peranan Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sialang Munggu 

Kecamatan Tampan? 

2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam mengenaiperanan Bank Sampah 

Purwodadi Hijau Berlian dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Peranan Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian 

Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sialang 

Munggu Kecamatan Tampan. 

b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam mengenai peranan Bank 

Sampah Purwodadi Hijau Berliuan dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Di harapkan untuk menambah khazanah intelektual keilmuan tentang 

pemikiran ekonomi islam bagi penulis. 

b. Mengaplikasikan disiplin ilmu dan bahan informasi bagi penelitian 

selanjutnya. 

c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan 

pada program Strata Satu (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum 

jurusan Ekonomi Islam Universitas  Islam Negeri (UIN). 
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E. Metode Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode 

sebagai berikut : 

1. Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan adapun yang 

menjadi lokasi penelitian adalah di Jalan Purwodadi RT 01 RW 029 

Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek dalam penelitian ini adalah ketua, anggota dan masyarakat 

diKelurahan Sialang Munggu KecamatanTampan. 

b. Objek penelitian adalah mengenai peranan Bank Sampah Purwodadi 

Hijau Berlian dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan 

Sialang Munggu Kecamatan Tampan. 

3. Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber 

aslinya yaitu, ketua, anggota dan masyarakat di Kelurahan Sialang 

Munggu Kecamatan Tampan yang berkenaan dengan hal-hal yang 

diteliti. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Data yang tersusun 

dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder 

diperoleh oleh buku-buku ekonomi islam dan juga buku-buku yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 
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4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah semua nilai baik hasil pengukuran mau pun 

perhitungan baik kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik 

tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.24Sedangkan 

sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan 

atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian.Dengan kata lain, sampel 

adalah himpunan bagian dari populasi. Sampel (disimbolkan dengann) 

selalu mempunyai ukuran yang sangat kecil atau sangat kecil 

dibandingkan dengan populasi.25 

Adapun populasi dalam  penelitian ini 329 nasabah, dengan sampel 

6 orang yang terdiri dari  Pengurus Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian 

yang berjumlah 3 orang dan 3 masyarakat di Kelurahan Sialang Munggu 

Kecamatan Tampan. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan 

adalah Purposive  Sampling, tehnik penentuan sampel berdasarkan 

menetapkan ciri- ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian 

sehingga di harapakan dapat menjawab permasalahan penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi yaitu melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk 

mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk 

pengamatan yang dilakukan penulis adalah secara langsung. 

b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menggali 

dan mencari informasi secara langsung untuk memperoleh keterangan 

                                                             
24

HuseinUsmandanR.PurnomoSetiadyAkbar,PengantarStatistik,(Yogyakarta:BumiAksar

a,2006), Hlm.181-182 
25

 M. Toha Anggoro, dkk, Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka,2008),Cet, 

Ke-9, Hlm.43 



 

 

17 

atau penjelasan yang di perlukan sekaligus memperjelas data yang ada 

dengan mengemukakan sejumlah pertanyaan kepada ketua, anggota 

dan masyarakat di Kelurahan Sialang Munggu KecamatanTampan. 

c. Dokumentasi Penulis menelaah buku-buku yang ada berkaitan dengan 

persoalan yang diteliti dan informasi-informasi dari masyarakat yang 

berkaitan dengan penelitian. 

d. Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengambil 

atau membaca dari beberapa sumber pustaka yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti.  

6. Teknik Analisa Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik 

deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data dengan cara menggambarkan 

data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, dan membandingkan 

antara praktek dan teori yang ada, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan 

dan disajikan dalam bentuk laporan. 

7.  Tehnik Penulisan Data  

Dalam menyusun data yang diperoleh dilakukan dengan tiga tehnik 

sebagai berikut : 

a. Deduktif, mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan 

diuraikan secara khusus. 

b. Induktif, mengumpulkan data-data khusus kemudian dianalisis, 

kemudian diuraikan secara umum. 
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c. Metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data apa adanya kemudian 

diambil dan dianalisa sebagaimana mestinya. 

 

F.  Sistematika Penulisan  

Adapun dalam penulisan ini penulis menyajikan dan memakai 

sistematika lima BAB yaitu: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, 

Tujuan dan kegunaan penelitian, Metode penelitian, Tehnik 

pengumpulan data, Sistematika penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

   Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum bank 

sampah yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi dan aktivitas perusahaan. 

BAB III :   LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas tentang pengertian dan tinjauan 

ekonomi Islam tentang Peranan Bank Sampah Dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 

BAB IV :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini akan Membahas tentang Peranan Bank Sampah dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sialang 

Munggu Kecamatan Tampan  diTinjau Dari Ekonomi Islam. 
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BAB V :   KESIMPULAN 

  Bab ini merupakan penutup, dimana bab ini akan dikemukakan 

beberapa kesimpulan yang diringkas dari hasil penelitian-

penelitian dan pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan 

mengemukakan beberapa saran.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM BANK SAMPAH 

 

A. Sejarah Singkat Bank Sampah 

Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian  merupakan salah satu bank 

sampah yang aktif yang ada dikecamatan tampan, beralamat dijalan 

purwodadi RT 01 RW 029 kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan. 

dan sudah berdiri sejak tanggal 25 bulan juli tahun 201526, Dan ini merupakan   

suatu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pelestarian dan 

pemanfaatan lingkungan rumah tangga.  

Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian  terbentuk atas kepedulian 

warga masyarakat di kelurahan Sialang munggu Kecamatan Tampan. Bank 

Sampah Purwodadi Hijau Berlian  ini merupakan wujud dari kepedulian 

masyarakat  akan banyaknya jenis dan jumlah sampah rumah tangga yang 

terbuang begitu saja dan tidak termanfaatkan secara maksimal dengan 

demikian maka masyarakat kelurahan sialang munggu membentuk suatu 

organisasi yaitu Bank sampah Purwodadi Hijau berlian supaya masyarakat 

bisa memanfaatkan sampah limbah sehingga menghasilkan nilai ekonomis 

bagi masyarakat sehingga membantu perekonomian masyarakat dikelurahan 

sialang munggu.  

Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian  berupaya untuk menghasilkan 

produk yang berasal dari limbah rumah tangga menjadi produk bernilai 

                                                             
26

 Sumber Data dari ( Ibu Ketua Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian )  Pada Tanggal 

10 Desember 2019 Pukul 14 : 20 WIB 
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ekonomi. Selain mengurangi dampak pencemaran lingkungan, juga 

mengembangkan keterampilan masyarakat dalam pengolahan limbah rumah 

tangga.  

Tujuan berkelanjutan organisasi adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di lingkungannya. Adanya tujuan berkelanjutan ini 

membuat organisasi berupaya untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi 

produknya dengan mengikuti trend dan jenis limbah yang semakin 

berkembang hingga saat ini. Sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi 

masyarakat di Kelurahan Tersebut.  

 

B. Visi dan Misi 

Adapun visi dan misi Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian dapat 

diuraikan sebagai berikut : 27 

a.  Visi  

Terwujudnya lingkungan Kelurahan Sialang Munggu  dan sekitarnya yang 

bersih, hijau, indah, dan nyaman. 

b. Misi 

1.  Meningkatkan kesadaran warga / masyarakat untuk tetap menjaga 

lingkungan agar selalu bersih dengan memilah dan mengolah sampah 

sejak dari rumah tangga. 

2.  Memberikan pemahaman kepada warga bahwa apabila sampah 

dikelola dengan baik dan benar akan mendapatkan manfaat kebersihan 

lingkungan, kesehatan keluarga, dan mempunyai nilai ekonomi.  

                                                             
27

Ibid 
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3. Membina masyarakat Kelurahan Sialang Munggu dalam upaya 

menerapkan teknik-teknik pengolahan sampah organik maupun non 

organik.  

4. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta keterampilan anggota 

tim dalam penanganan sampah organik maupun anorganik melalui 

seminar, pelatihan, dan penyuluhan yang diikuti. 

5.  Mencari inovasi baru dalam upaya meningkatkan produk daur ulang 

dalam hal bentuk, kekuatan, dan keindahan.  

6. Mengadopsi dan memodifikasi produk daur ulang limbah kemasan 

menjadi produk yang menarik. 

 

C. Stuktur Organisasi 

Stuktur Organisasi merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan 

secara evektif, stuktur organisasi yanb baik akan memudahkan koordinasi dan 

komunikasi atas semua evektifitas untuk mencapai semua tujuan. sktuktur 

organisasi merupakan hubungan yang teratur di antara berbagai sektor atau 

fungsi yang  perlu untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab serta wewenang 

dalam suatu organisasi .  

Tersusunnya stuktur secra fleksibel  dan tegas maka setiap bagian dan 

seksi yang ada pada bank sampah hijau berlian tersebut dapat melaksanakan 

tugas dan wewenang nya masing masing. Bank Sampah Purwodadi Hijau 

Berlian sebagai suatu organisasi usaha dan kegiataanya telah merumuskan 

tentang pembagian tugas dan wewenang dan tanggung jawab dalam setiap 

bidangnya, dan juga lebih mengutamakan spesialisasi pekerjaan agar lebih 
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ekonomis. Selain itu, dengan stuktur organisasi yang jelas dan baik maka akan 

dapat diketauhi sampai dimana wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki 

oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya. Adanya stuktur organsasi dapat 

diperoleh gambaran mengenai susunan organisasi, uraian pekerjaan dari setiap 

bagian sehingga aktivitasnya dapat dilakukan dengan baik dan benar.  

Adapun struktur organisasi pada Bank Sampah Purwodadi Hijau 

Berlian adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Stuktur Organisasi di Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Ketua Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian 

Kepengurusan Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian yang terdapat 

pada organisasi cukup rinci, hal tersebut tak luput dari tugas akan masing-

masing jabatan. Deskripsi yang lebih spesifik akan masing-masing jabatan 

dapat dilihat dari uraian berikut ini, yaitu : 
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organisasi berada. Pelindung berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi 

kegiatan dan juga yang mengesahkan organisasi. 

2. Penanggung Jawab Dalam hal ini dipegang oleh Ketua RW 029 yang 

mempunyai tugas sebagai pihak yang bertanggung jawab akan semua 

aktifitas dari Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian.  

3. Tim Ahli Mempunyai tugas memberikan nasihat dan masukan-masukan 

yang berhubungan dengan kegiatan dan produksi barang dari Bank 

Sampah Purwodadi Hijau Berlian.  

4. Manajer Merupakan pimpinan yang bertanggung jawab akan kegiatan 

operasional dari Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian 

5. Penasehat Bertugas memberikan masukan akan kelangsungan bank 

sampah baik dalam produksi, memberikan saran inovasi, maupun 

mendukung dalam mengikuti perlombaan.  

6. Sekretaris Bertugas sebagai pihak yang membuat dokumen resmi dan 

pengarsipan data dari Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian.  

7. Bendahara Bertugas untuk mengelola semua aktivitas keuangan dan 

bertanggung jawab akan cashflow dari Bank Sampah Purwodadi Hijau 

Berlian.  

8. Kesekretariatan Membuka kesempatan dan menerima masyarakat yang 

ingin bergabung dan menjadi nasabah bank sampah.  

9. Pelayanan Gudang Mempunyai tugas menerima, mengukur, 

mengumpulkan dan memilih bahan baku siap olah untuk dijadikan barang 

kerajinan.  
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10. Produksi Mempunyai tugas untuk mengkoordinasi dalam pembuatan 

barangbarang yang berasal dari sampah rumah tangga menjadi produk 

yang bermanfaat dan berkualitas. 

11. Quality Control Bertugas untuk melakukan pemantauan akan kualitas 

produk maupun kualitas perputaran usaha pada bank sampah.  

12. Pemasaran Mempunyai tugas memasarkan semua barang-barang yang 

dihasilkan oleh Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian.sehingga dapat 

menghasilkan keuntungan bagi organisasi.  

13. Pengrajin Memiliki tugas sebagai pembuat produk yang direncanakan 

produksi, mulai dari bahan baku hingga menjadi barang siap jual. 

Struktur kepengurusan tersebut akan bisa terwujud dengan baik jika 

keempat aspek penting dalam Bank  Sampah Purwodadi Hijau Berlian 

dilaksanakan dengan baik, yaitu :  

1.  Aspek Produksi Produksi kerajinan pada Bank Sampah Purwodadi Hijau 

Berlian sebagian besar tidak menggunakan sampah kering yang laku dijual 

ke lapak rongsokan akan tetapi mengolah sampah kering limbah rumah 

tangga berupa kemasan pencuci piring, kemasan deterjen, kemasan kopi 

sachet, pewangi pakaian, sedotan, dan masih banyak lagi. Bahan ini dipilih 

dan selanjutnya diproses menjadi produk dengan tujuan untuk memberikan 

nilai ekonomi yang lebih pada sampah yang biasanya tidak berharga dan 

cenderung tidak bermanfaat. Selain itu tujuan lainnya yaitu mengurangi 

jumlah limbah plastik yang dapat mencemarkan lingkungan. 

2. Aspek Keuangan Aspek paling penting dalam Bank Sampah Purwodadi 

Hijau Berlian adalah bagaimana memutar otak untuk mendapatkan 
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penghasilan yang diperuntukkan bagi kelangsungan usaha dan produksi. 

Penghasilan utama dari Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian ini terletak 

pada permintaan melakukan kegiatan sosialisasi dan presentasi maupun 

pelatihan dalam membuat bank sampah, disamping itu pada saat kegiatan 

tersebut berlangsung, pihak organisasi dibantu bendahara melakukan 

penjualan produk kepada peserta yang datang. Sedangkan penghasilan dari 

penjualan sampah digunakan sebagai biaya operasional sehari-hari Bank 

Sampah Purwodadi Hijau Berlian jika ada kunjungan dari pihak luar.  

3. Aspek Pemasaran Bentuk pemasaran yang dilakukan Bank Sampah 

Purwodadi Hijau Berlian yaitu green marketing, dimana produk yang 

dijual merupakan hasil daur ulang sampah yang dapat mengurangi 

kerusakan lingkungan, pemasaran produknya pun tidak menggunakan 

media yang dapat mencemari lingkungan, namun masih bisa memenuhi 

permintaan masyarakat.  

4. Aspek Sumber Daya Manusia Berdasarkan struktur organisasi yang ada 

pada Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian, terdapat 7 orang pengurus 

yang terbagi atas 4 jabatan struktural dimana diantaranya memiliki jabatan 

ganda. Jabatan ganda terdapat pada sekretaris, pelayanan gudang, 

produksi, dan pemasaran. Meskipun begitu, semua Bank Sampah 

Purwodadi Hijau Berlian bersikap professional dengan berperan baik 

dengan jabatannya saat formalitas dibutuhkan, dan kembali berbaur dan 

seakan tidak ada perbedaan saat kembali kepada rutinitas informal. 
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D. Lokasi Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian 

Lokasi dari organisasi ini berada di salah satu rumah ketua pengurus 

organisasi yaitu Ibu Ernawati di komplek RW 029  Perumahan Purwodadi 

yang tepat persis berada di Tengah – Tengah Kelurahan Sialang Munggu di 

Kota Pekanbaru , adapun alamat resmi dari bank sampah ini yaitu, Alamat  

Jalan Purwodadi , RT 01 RW 029 Kelurahan Sialang Munggu , Kecamatan 

Tampan , Kota Pekanbaru,Provinsi Riau.  

 

E. Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian 

Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian memiliki caranya sendiri untuk 

mengelola sampah, prosesnya sedikit mengasumsi dari bank sampah berbasis 

syariah.. Salah satu syarat untuk dapat menampung sampah rumah tangga 

masyarakat yaitu harus menjadi nasabah terlebih dahulu. Prosesnya mudah, 

hanya dengan membayar uang sebesar tiga ribu rupiah, masyarakat sudah bisa 

menabung sampah. Uang tersebut digunakan untuk biaya pembelian buku 

tabungan yang selanjutnya dapat diputar menjadi uang pembayaran tabungan 

nasabah.  

Tahap awal bank sampah ini adalah dengan mengumpulkan sampah 

kering dari setiap nasabah sesuai dengan jenis yang tercantum pada buku 

tabungan, setelah itu sampah ditimbang untuk mengetahui massa dan besarnya 

uang yang bisa didapatkan.  

Besarnya sampah dan uang dicatat pada buku tabungan nasabah. Disini 

masyarakat memiliki pilihan apakah memberikan sampah kering yang masih 

kotor atau sampah yang telah dibersihkan terlebih dahulu, karena harga 
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belisampah bersih akan jauh lebih mahal dari pada sampah kotor. Kriteria 

bersih dan kotor bukan hanya dilihat dari bersihnya kemasan, namun dilihat 

dari label yang menempel pada kemasan tersebut apakah telah dilepaskan atau 

belum. Namun tidak semua sampah diterima, ada beberapa kemasan seperti 

pet bening bersih dan kotor, gelas bening bersih, pet warna, koran, kardus dan 

beberapa jenis lainnya, sisanya dijual ke pengepul dimana uangnya diputar 

untuk membayar tabungan nasabah dan uang kas Bank Sampah Purwodadi 

Hijau Berlian.  

Setelah sampah yang sejenis dikumpulkan, ibu-ibu dari bank sampah 

langsung memprosesnya sehingga menghasilkan bagian yang dibutuhkan 

untuk membuat produk kerajinan yang akan dibuat. Tim Pengrajin lalu 

mengerjakan produk kerajinan yang akan dibuat bersama sama, walaupun tim 

perajin secara struktur hanya ada dua namun seluruh pengurus Bank Sampah 

Purwodadi Hijau Berlian memiliki keterampilan yang merata. Keahlian yang 

dimiliki seluruh pengurus ini selalu digunakan untuk membantu tim pengrajin 

dalam membuat produk kerajinan.  

Produk yang telah jadi dan siap jual tersebut ternyata dapat 

memberikan keuntungan yang rata-rata tiga kali lipat dari harga pada saat 

masih berwujud sampah, sehingga memberikan nilai ekonomi yang cukup 

tinggi bagi pengrajinnya maupun perputaran uang pada Bank Sampah 

Purwodadi Hijau Berlian. Sampah basah organik juga dimanfaatkan menjadi 

kompos dengan cara yang sama yaitu dengan menggunakan tong bekas dan 

karung dengan tujuan mempercepat pembusukan sampah basah yang nantinya 

dapat dijual maupun digunakan sendiri untuk menyuburkan tanaman sekitar 

Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian. 
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F. Kegiatan Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian. 

Dalam rangka menjalankan visi dan misinya pihak Bank Sampah 

Purwodadi Hijau Berlian. 

Melakukan kegiatan rutin sebagai berikut : 28 

1.  Memberikan sosialisasi kepada warga untuk melaksanakan pola 3R 

(reduce, reuse dan recycle) serta memilah sampah rumah tangga sesuai 

dengan jenisnya.  

2. Mengajak warga untuk mengolah sampah dapur menjadi kompos dengan 

metode pembusukan menggunakan keranjang takakura (keranjang 

pembuat pupuk kompos organik berskala rumah tangga), dengan bahan 

baku tong bekas, dan karung bekas. 

3. Memberikan pembinaan akan pembuatan kompos di rumah-rumah.  

4. Menerima setoran sampah dari warga selaku nasabah bank sampah sebagai 

setoran tabungan.  

5. Melaksanakan aktivitas layaknya bank Syariah dengan setoran sampah.  

6. Memberikan binaan kepada kelompok pengrajin kerajinan daur ulang 

berbahan baku sampah.  

7. Melakukan pemasaran produk kerajinan daur ulang.  

8. Menularkan pemahaman, pengalaman dan keterampilan kegiatan yang 

telah dilaksanakan Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian kepada 

kelompok masyarakat lain diluar lingkungan RW. 029.  
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 Sumber Data dari ( Ibu Ketua Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian ) pada tanggal 10 

desember 2019 Pukul 14 : 20 wib 
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9. Memberikan pelatihan pelatihan pengolahan sampah organik menjadi 

kompos dan pembuatan kerajinan daur ulang berbahan baku sampah di 

beberapa sekolah. 

10. Mengikuti pameran-pameran sebagai ajang gelar produk kerajinan daur 

ulang limbah dan menyampaikan kegiatan pengelolaan sampah.  
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Peranan Bank  Sampah  

1. Pengertian Peranan 

Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah beberapa 

tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkrdudukan di 

masyarakat dan harus di laksanakan.29 Teori Peran dari Role Theory adalah 

teori yang merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi, maupun 

disiplin ilmu. istilah “ Peran “ diambil dari dunia teater, seseorang aktor 

yang harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya 

sebagai tokoh itu diharapkan untuk berprilaku secara tertentu.30 

Selain itu, Peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu : 

1. Anacted Role (Peranan Nyata) adalah suatu cara yang betul – betul 

dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan . 

2. Precribed Role (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang 

diharapakan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu. 

3. Role Conflick ( Konflik Peranan ) adalah suatu kondisi yang dialami 

seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut 

harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.  

4.  Role Distance (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan 

secara emosional. 

                                                             
29

http://kbbi.web.id/peran di akses 13 maret 2017 
30

Janu Murdiyatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat, Bandung: 

Grafindo Media Pratama, 2007, h. 25.  

http://kbbi.web.id/peran
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5. Role Failure ( Kegagalan Peranan ) adalah Kegagalan seseorang dalam 

menjalankan peranan. 

6. Role Model ( Model Peranan ) adalah seseorang yang tingkah lakunya 

kita contoh, tiru dan diikuti.  

7. Role Set  (Rangkaian atau Lingkup Peranan) adalah hubungan 

seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan 

perannya. 

8. Role Strain (Ketegangan Peranan) adalah kondisi yang timbul bila 

seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan 

peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang 

bertentangan satu sama lain.  

Peranan dapat diartikan sebagai suatu prilaku atau tingkah laku 

seseorang yang meliputi norma – norma yang diungkapkan dengan posisi 

dengan masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi  suatu pengantar 

bahwa “ Peranan adalah suatu prilaku yang diharapkan oleh orang lain dari 

seseorang yang menduduki status tertentu’. 31 

2. Bank Sampah 

a. Pengertian Bank Sampah 

Secara istilah, Bank Sampah terdiri dari dua kata, yaitu Bank 

dan Sampah. Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang 

dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

                                                             
31

Bruce J Cohen, Stuktur Sosial, Jakarta: CIFOR, 1992,h.76. 
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masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.32 

Bank merupakan suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai 

perantara keuangan dengan menyalurkan dana yang berasal dari pihak 

yang kelebihan dana (surplus) kepada pihak lain yang membutuhkan 

dana.33 Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah, pada 

pasal 1 disebutkan bahwa Bank sampah adalah tempat pemilahan dan 

pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang 

yang memiliki nilai ekonomi.34 

Sedangkan Bank sampah menurut Unilever adalah suatu sistem 

pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong 

masyarakat untuk berperan serta aktif didalamnya. Sistem ini akan 

menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi 

pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari 

menabung sampah.35 

Pada umumnya Bank merupakan sebuah instansi yang bergerak 

dibidang penyimpanan, terutama yang berhubungan dengan uang. 

namun, belakangan ini bank yang berhubungan dengan uang sudah 
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Taswan, Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi, Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN Yogyakarta, 2006, hlm. 4. 
33

Tri Hendro, Conny Tjandra Pahardja, Bank dan Institusi Keuangan Non Bank, 

Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014, hlm. 25. 
34

peraturan menteri negara lingkungan hidup republik indonesia nomor 13 tahun 2012 

tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui bank sampah 
35

Unilever indonesia, buku panduan sistem bank sampah & 10 kisah sukses, jakarta, 

unilever, 2014 h.3 
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lain lagi yaitu berhubungan dengan sampah. Bank sampah merupakan 

sebuah yayasan yang awalnya dibina di daerah Yogyakarta, dan kini 

sudah diadopsi di kota-kota seluruh Indonesia. Tujuannya tentu saja 

menerima penyimpanan sampah masayarakat sekitar, dan menjadikan 

sampah tersebut menjadi uang.  

Jumlah sampah yang masuk dengan uang yang diterima tentu 

akan berbeda jauh. Kalau sampah yang masuk banyak, jangan harap 

uang yang masuk sebanyak sampah yang disetoran. Akan tetapi dari 

sampah-sampah tersebut kita dapat mengumpulkan pundi-pundi 

rupiah. Dari hasil timbangan sampah, pihak bank baru menetukan 

berapa uang yang bisa diberikan. Kinerjanya mirip dengan bank 

umumnya. Masyarakat dibuatkan buku tabungan, uang tidak langsung 

diberikan pada si penabung, tetapi lebih dulu dimasukkan ke dalam 

buku tabungan. Jumlahnya pun tidak langsung besar, dari mulai rupiah 

yang kecil dulu. Bank sampah ini fungsinya bukan melulu menumpuk 

sampah, namun bank ini menyalurkan sampah yang didapat sesuai 

kebutuhan. Misalnya sampah basah hasil rumah tangga yang terdiri 

dari sayuran, dikumpulkan untuk dijadikan pupuk kompos.  

Sampah kring berupa botol, kaleng dan kertas dipisah lagi. 

Biasanya sampah kering ini dijadikan barang kembali dari hasil daur 

ulang dan semua berupa kerajinan tangan. Misal, vas bungan dari 

kaleng bekas, tas dari rajutan sedotan, bentuk rokok yang dibentuk 

asbak, dan masih banyak lagi sehingga bisa menghasilkan nilai 

ekonomis bagi masyarakat setempat.  
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Semua pengelolaan tersebut diserahkan kepada masyarakat 

setempat. Dari masyarakat dan kembali ke masyarakat. Ide tentang 

bank sampah sungguh unik. Ternyata bank bukan hanya bergerak di 

bidang uang, tapi juga terhadap benda yang dibuang. Ide untuk 

menamakan bank sampah membuat image tentang pengumpulan 

barang bekas menjadi menjadi berbeda. Dengan begitu prospektif dan 

terkesan keren. Harus diigat juga perbedaan tersebut juga ternyata 

berpengaruh besar terhadap ekonomi. Bahkan sampah justru bisa 

mendatangkan uang dari barang bekas bernama sampah, ditambah lagi 

memberikan tambahan ekonomi bagi masyarakat sekitar.36 

b. Tujuan dan Manfaat  Bank Sampah 

Tujuan dibangunnya Bank Sampah sebenarnya bukan bank 

sampah itu sendiri. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk 

membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia Tujuan bank 

sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan 

lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan 

untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam 

masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai 

ekonomis.37 

Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian 

masyarakaat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan 

manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi bank sampah tidak dapat 
                                                             

36
Bambang Wintoko, Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah Keuntungan Ganda 

Lingkungan Bersih dan Kemampuan Finansial, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.h..60. 
37

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_sampah diakset tanggal 2 april 2017. 
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berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 

reduce,reuse, recycle sehingga manfaat yang dirasakan bukan hanya 

pada ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan 

sehat.38 

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan 

lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, 

menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat 

sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat bank sampah untuk 

masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena 

saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan 

berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki.  

Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada 

tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. imbalan yang 

diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang. tetapi ada pula 

yang berupa bahan makanan pokok seperti gula, sabun, minyak beras, 

sekolah gratis dan asuransi kesehatan. Sebagai contoh, manfaat bank 

sampah bagi masyarakat yang telah di lakukan adalah sekolah gratis 

yang di lakukan Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian , sampah 

bermanfaatbagi siswa yang kurang beruntung dalam hal finansial, 

beberapasekolah telah bekerjasama dengan pihak Bank Sampah 

menerapkanpembayaran uang sekolah menggunakan sampah, bahkan 

ada beberapasekolah yang menerapkan nya sendiri. 
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Bambang Wintoko, Panduan Praktis ,h.70. 
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Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai 

pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini 

maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga 

mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka 

kumpulkan. Tampaknya pemikiran seperti itu ditangkap oleh 

Kementrian Lingkungan Hidup. Sehingga instansi pemerintah ini 

menargetkan membangun bank sampah di 250 kota diseluruh 

Indonesia. 

Secara tidak langsung bank sampah berperan dalam 

mengurangi dampak perubahan iklim. Seperti yang diketahui ternyata 

sampah juga menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah emisi gas 

rumah kaca di atmosfer, selain kegiatan manusia lainnya yang 

berhubungan dengan energi, kehutanan, pertanian, dan peternakan. 

Jika setiap satu ton sampah padat menghasilkan 50 kilogram gas 

methana, maka bisa diketahui jumlah sumbangan sampah untuk 

pemanasan global sebesar 8.800 ton CH4 per hari.39 

c. Pendirian dan Pengembangan Bank Sampah. 

Adapun tahapan-tahapan yang biasanya dilalui dalam pendirian 

bank sampah sampai berkembang adalah sebagi berikut :40 

1. Sosialisasi 

Sosialisasi awal dilakukan untuk memberikan pengenalan 

dan pengetahuan dasar mengenai bank sampah kepada masyarakat. 
                                                             

39
Ibid h.71 

40
Unilever indonesia, buku panduan sistem bank sampah & 10 kisah sukses, 

jakarta,unilever, 2014 h.8-9 
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Wacana yang disampaikan antar lain tentang bank sampah sebagai 

progam nasional, pengertian bank sampah, alur pengelolaan 

sampah dan sistem bank sampah. Penjelasan harus menonjolkan 

berbagai sisi positif sistem bank sampah. 

2. Pelatihan Teknis 

Setelah warga sepakat untuk melaksanakan sistem bank 

sampah, maka perlu dilakukan pertemuan lanjutan. Tujuannya 

untuk memberi penjelasan detail tentang standarisasi sistem bank 

sampah, mekanisme kerja dan keuntungan sistem bank sampah. 

Sehingga warga menjadi lebih siap pada saat harus melakukan 

pemilahan sampah hingga penyetoran ke bank sampah. Forum ini 

juga dapat di manfaatkan untuk musyawarah penentuan nama bank 

sampah, pengurus, lokasi kantor dan tempat penimbangan, 

pengepul hingga jadwal penyetoran sampah. 

3. Pelaksanaan Sistem Bank Sampah 

Pelaksanaan bank sampah dilakukan pada saat hari yang 

telah disepakati. Pengurus siap dengan keperluan administrasi dan 

peralatan timbang. Nasabah datang ke kantor bank sampah dan 

lokasi penimbangan dengan membawa sampah yang sudah 

dipilah.Nasabah akan mendapat uang yang disimpan dalam 

bentuktabungan sesuai dengan nilai sampah yang disetor. 

4. Pemantauan dan Evaluasi 

Berbagai tantangan mungkin muncul saat penerapan bank 

sampah. Organisasi masyarakat harus tetap melakukan 
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pendampingan selama sistem berjalan. Sehingga bisa membantu 

warga untuk memecahkan masalah dengan lebih cepat. Evaluasi 

dilakukan untuk pelaksanaan bank sampah yang lebih baik. 

5. Pengembangan 

Sistem bank sampah bisa berkambang menjadi unit simpan 

pinjam, unit usaha sembako, koperasi dan pinjaman modal usaha. 

Perluasan fungsi bank sampah ini bisa disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika kebanyakan warga adalah 

wirausaha, pengembangan bank sampah arahkan untuk unit 

pinjaman modal usaha. Salah satu bentuk bantuan dari organisasi 

masyarakat pada proses ini antara lain lalam pengurusan badan 

hukum koperasi. 

d. Pelaksaaan Bank Sampah 

Pelaksanaan bank sampah yang telah di atur oleh Peraturan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan 

Recycle Melalui Bank Sampah adalah sebagai berikut.41 

a) Jam kerja 

Jam kerja bank sampah sepenuhnya tergantung kepada 

kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai 

penabung. Jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu pun 

tergantung, bisa 2 hari, 3 hari, 5 hari, atau 7 hari tergantung 
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Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah 
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ketersediaan waktu pengelola bank sampah yang biasanya punya 

pekerjaan utama. Sebagai contoh, jam kerja Bank Sampah 

Purwodadi Hijau Berlian  buka Jumat dan Sabtu pukul 15.00-17.00 

serta Minggu pukul 09.00-17.00.42 

b) Penarikan tabungan 

Semua orang dapat menabung sampah di bank 

sampah.Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai 

sesuaiharga pasaran. Uangnya dapat langsung diambil penabung 

ataudicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh 

bank.Berdasarkan pengalaman selama ini, sebaiknya sampah 

yangditabung tidak langsung diuangkan namun ditabung dan 

dicatatdalam buku rekening. 

Selain menabung sampah, dalam prakteknya bank 

sampahjuga dapat meminjamkan uang kepada penabung dengan 

sistembagi hasil dan harus dikembalikan dalam jangka waktu 

tertentu. 

c) Buku tabungan 

Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai 

sesuai harga pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku 

rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan 

jumlah uang yang dimiliki setiap penabung. Dalam setiap buku 

rekening tercantum kolom kredit, debit, dan balans yang mencatat 
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setiap transaksi yang pernah dilakukan. Untuk memudahkan sistem 

administrasi, buku rekening setiap RT atau RW dapat dibedakan 

warnanya. 

d) Jasa penjemputan sampah  

Sebagai bagian dari pelayanan, bank sampah dapat 

menyediakan angkutan untuk menjemput sampah dari kampung ke 

kampung di seluruh daerah layanan. Penabung cukup menelpon 

bank sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah, petugas 

bank sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah 

tersebut. 

e) Jenis Tabungan 

Dalam prakteknya, pengelola bank sampah dapat 

melaksanakan dua jenis tabungan, tabungan individu dan tabungan 

kolektif. Tabungan individu terdiri dari: tabungan biasa, tabungan 

pendidikan, tabungan lebaran, dan tabungan sosial. Tabungan 

biasa dapat ditarik setelah 3 bulan, tabungan pendidikan dapat 

ditarik setiap tahun ajaran baru atau setiap bayar sumbangan 

pengembangan pendidikan (SPP), sementara tabungan lebaran 

dapat diambil seminggu sebelum lebaran. Tabungan kolektif 

biasanya ditujukan untuk keperluan kelompok seperti kegiatan 

arisan, pengajian, dan pengurus masjid. 

f) Jenis Sampah 

Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah 

dikelompokkan menjadi: 43 
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1) Kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;  

2) Plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik 

keras lainnya.  

3) Logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah. Bank 

sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung 

sepanjang mempunyai nilai ekonomi. 

g) Penetapan Harga 

Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan 

kesepakatan pengurus bank sampah. Harga setiap jenis sampah 

bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran. Penetapan harga 

meliputi: 44 

a. Untuk perorangan yang menjual langsung sampah dan 

mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan 

harga fluktuatif sesuai harga pasar; 

b. Untuk penabung yang menjual secara kolektif dan sengaja 

untuk ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil 

tidak tergantung pasar dan biasanya di atas harga pasar. Cara 

ini ditempuh untuk memotivasi masyarakat agar memilah, 

mengumpulkan, dan menabung sampah. Cara ini juga 

merupakan strategi subsidi silang untuk biaya operasional bank 

sampah. 

                                                             
44

Ketua Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian 



 

 

43 

h) Kondisi Sampah 

Penabung didorong untuk menabung sampah dalam 

keadaan bersih dan utuh. Karena harga sampah dalam keadaan 

bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. 

Penjualan plastik dalam bentuk bijih plastik memiliki nilai 

ekonomi lebih tinggi karena harga plastik dalam bentuk bijih 

plastik dapat bernilai 3 (tiga) kali lebih tinggi dibanding dalam 

bentuk asli. 

i) Berat Minimum 

Agar timbangan sampah lebih efisien dan pencatatan dalam 

buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat 

minimum untuk menabung sampah, misalnya 1 kg untuk setiap 

jenis sampah. Sehingga penabung didorong untuk menyimpan 

terlebih dahulu tabungan sampahnya di rumah sebelum mencapai 

syarat berat minimum. 

j) Wadah Sampah 

Agar proses pemilahan sampah berjalan baik, penabung 

disarankan untuk membawa 3 (tiga) kelompok besar sampah ke 

dalam 3 (tiga) kantong yang berbeda meliputi:  

1) Kantong pertama untuk plastik;  

2) Kantong kedua untuk kertas; dan  

3) Kantong ketiga untuk logam. 

k) Sistem Bagi Hasil 

Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada 

hasil rapat pengurus bank sampah. Hasil keputusan besarnya bagi 



 

 

44 

hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung. 

Besaran bagi hasil yang umum digunakan saat ini adalah 85:15 

yaitu 85% untuk penabung dan 15% untuk pelaksana bank 

sampah. Jatah 15% untuk bank sampah digunakan untuk kegiatan 

operasional bank sampah seperti pembuatan buku rekening, 

fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan 

pelaksanaan operasional bank sampah. 

l) Pemberian Upah Kariawan 

Tidak semua bank sampah dapat membayar upah 

karyawannya karena sebagian bank sampah dijalankan pengurus 

secara sukarela. Namun, jika pengelolaan bank sampah dijalankan 

secara baik dan profesional, pengelola bank sampah bisa 

mendapatkan upah yang layak. 

e. Mekanisme Sistem Bank Sampah 

Pengelolaan sampah berbasis bank sampah memberikan 

banyak manfaat bagi masyarakat. Keuntungan berupa kebersihan 

lingkungan, kesehatan, hingga ekonomi, berikut mekanisme kerja bank 

sampah : 

a) Pemilahan bank sampah rumah tangga Nasabah harus memilah 

sampah sebelum di setorkan ke bank sampah. Pemilahan sampah 

tergantung pada kesepakatan saat pembentukan bank sampah. 

Misalnya, berdasarkan sampah organik dan anorganik. Biasanya 

sampah anorganik kemudian dipisahkan lagi berdasarkan jenis 

bahan : plastik, kertas, kaca, dan lain-lain. Pemgelompokkan 
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sampah akan memudahkan proses penyaluran sampah. Apakah 

akan disampaikan ketempat pembuatan kompos, pabrik plastik atau 

industri rumah tangga. Dengan sistem bank sampah, masyarakat 

secara tidak langsung telah membantu mengurangi timbunan 

sampah di tempat pembuangan akhir. Sebab, sebagian besar 

sampah yang telah dipilah dan dikirimkan ke bank akan 

dimanfaatkan kembali, sehingga yang tersisah dan dibuang menuju 

TPA, hanya sampah yang tidak dapat bernilai ekonomi.  

b) Penyetoran sampah ke bank Waktu penyetoran sampah biasanya 

telah disepakati sebelumnya. Misalnya, dua hari dalam sepekan 

setiap rabu dan sabtu. Penjadwalan ini maksudnya untuk 

menyamakan waktu masabah menyetor dan dan pengangkutan ke 

pengepul. Hal ini agar sampah tidak bertumpuk di lokasi bank 

sampah.  

c)  Penimbangan Sampah yang sudah disetor ke bank kemudian 

ditimbang. Berat sampah yang bisa disetorkan sudan di tentukan 

pada kesempatan sebelumnya, misalnya minimal harus satu 

kilogram.  

d) Pencatatan Petugas akan mencatat jenis dan bobot sampah setelah 

penimbangan. Hasil pengukuran tersebut lalu di konversikan ke 

dalam nilai rupiah yang kemudian di tulis di buku tabungan. Pada 

sistem bank sampah, tabungan biasanya bisa diambil setiap tiga 

bulan sekali. Tabungan bank sampah bisa dimodifikasi menjadi 

beberapa jenis : tabungan hari raya, tabungan pendidikan dan 

tabungan yang bersifat sosial untuk disalurkan melalui lembaga 

kemasyarakatan.  
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Pada tahapan ini, nasabah akan merasakan keuntungan sistem 

bank sampah. Keuntungan sistem bank sampah. Dengan menyisihkan 

sedikit tenaga untuk memilih sampah, masyarakat akan mendapatkan 

keuntungan berupa uang tabungan.  

f. Pengangkutan 

Bank sampah sudah bekerjasama dengan pengepul yang sudah 

ditunjuk dan di sepakati. Sehingga setelah sampah terkumpul, 

ditimbang dan dicatat langsung diangkut ketempat pengelolaan sampah 

berikutnya. Jadi, sampah tidak menumpuk di lokasi bank sampah.  

Bank sampah bisa berkambang menjadi sumber bahan baku 

untuk menjadi indutri rumah tangga di sekitar lokasi bank. Jadi, 

pengelolan sampah bisa dilakukan oleh masyarakat yang juga menjadi 

nasabah bank. Sehingga, masyarakat bisa mendapat keuntungan ganda 

dari sitem bank sampah yaitu tabungan dan laba dari hasil penjualan 

produk dari bahan daur ulang. 

3. Peranan Bank Sampah Menurut Perspektif Ekonomi Islam. 

Bank sampah dapat dilihat ekonomi syariah dari sumber ajaran 

Islam, sebenarnya telah mengajarkan dan mengatur konsep penanganan 

sampah. Dalam al Quran dan Hadist telah dijelaskan bahwa manusia 

sebagai berikut; 
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Artinya:  “Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 

telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-

Qashash: 77)  

 

                           

Artinya:  Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur 

dengan hak dan Kami jadikan mereka (sebagai) sampah banjir 

maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. (QS. 

Al-Mukminun: 41) 

 

Dalam hadist tersebut Rasulullah SAW. mengajarkan kepada manusia 

atau umatnya memanfaatkan rejeki Allah SWT sebaik mungkin serta melarang 

manusia memiliki sifat israf (boros) dan mendorong manusia manusia untuk 

melakukan penghematan.  

Dan juga dapat dipahami hadist tersebut jika dikaitkan dengan 

penanganan sampah maka hal ini sebuah pelajaran jika dalam pengelolaan 

sampah seharusnya sesuatu yang dikonsumsi tidak diperbolehkan untuk boros 

karena barang dapat dipergunakan ulang atau dengan reduce, recycle, dan 

reuse.  

Bank sampah merupakan sarana sadar lingkungan yang dapat 

mengubah kesejahteraan masyarakat lebih baik. Prinsip jual beli yang 

dilakukan pihak Bank Sampah dengan pengepul yang membutuhkan sampah-

sampah jenis tertentu juga bisa dikatakan menggunakan prinsip murobahah 

yang saat ini telah diaplikasikan dalam perbankan syariah dalam akad syirkah 

atau kerjasama.  

Dalam pengaplikasiannya, bank sampah menggunakan pula sistem 

bagi hasil dalam perolehan hasil penjualan pengolaan sampah terhadap 
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kerjasama. Sistem ini sama halnya dengan prinsip bagi hasil (nisbah), 

prosentase pembagian hasil yang telah ditentukan dalam kesepakatan di awal 

transaksi. 

 

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

1. Pengertian Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat 

Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata 

nomina (kata benda) yang berarti proses, cara, perbuatan, memberdayakan. 

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut sebagai empowerment. Istilah 

pemberdayaan diartikan sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang 

sudah dimiliki masyarakat agar menjadi sebuah sistem yang bisa 

mengorganisasi diri mereka sendiri secara mandiri. Individu bukan sebagai 

obyek, melainkan sebagai pelaku yang mampu mengarahkan diri mereka 

sendiri kearah yang lebih baik.  

Menurut Ginandjar Kartasasmita, pemberdayaan ekonomi rakyat 

adalah “Upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk 

mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan 

produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber 

daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan 

produktivitasnya”. pemberdayaan dimaksudkan bahwa, Pemberdayaan 

adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, 

memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki 

serta berupaya untuk mengembangkannya.  

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat 

secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi 
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danpendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk 

menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses 

terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap 

teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.  

Pemberdayaan adalah proses peningkatan kemampuan seseorang 

baik dalam arti pengetahuan, keterampilan, maupun sikap agar dapat 

memahami dan mengontrol kekuatan sosial, ekonomi, dan atau politik 

sehingga dapat memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat. 

pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup 

kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan 

mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang 

mempengaruhi kehidupannya.  

Pemberdayaan ini menekankan bahwa orang memperoleh 

keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk 

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi 

perhatiannya. Menyebutkan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan 

mengembangkan kemampuan masyarakat agar secara berdiri sendiri 

memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. 

Permasalah yang timbul dalam masyarakat bisa berwujud persoalan 

ekonomi, pendidikan, sosial dan lainnya.  

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan 

atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun 

berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya 

peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Untuk 
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mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka perlu 

dilakukan penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan 

penguasaan distribusi dan pemasaran.  

Dalam konteks ini pemberdayaan ekonomi untuk penguatan 

masyarakat dalam mendapatkan gaji/upah yang memadai, untuk 

memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, sehingga 

memperoleh peningkatan hasil secara ekonomi. Permberdayaan di bidang 

ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan 

mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi 

ekonomi yang dimilikinya serta 10 berupaya untuk mengembangkannya.  

Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan 

suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu 

mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat 

menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional  

Dalam kaitan pemberdayaan ekonomi masyarakat berarti segala 

kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan 

pendidikan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan pendidikan anggota keluarga merupakan bentuk 

potensi masyarakat yang digunakan untuk berpartisipasi pada pendidikan.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pemberdayaan ekonomi 

masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan 

penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk 

mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk 
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memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat agar mampu berdiri sendiri untuk mengatasi 

masalahmasalah mereka sendiri, meningkatkan kualitas hidup, mencapai 

kesejahteraan dan memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat. 

2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk 

pengembangan diri dan kemandirian. Proses merupakan sebuah rangkaian 

dari awal kejadian dimulai hingga akhir. Dalam memperdayakan 

masyarakat sejatinya memerlukan waktu yang tidak singkat, ada beberapa 

tahapan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan.  

Dalam teorinya Jim Lfe mengatakan bahwa dalam proses 

pemberdayaan perlu adanya kesadaran seseorang terhadap apa yang 

sedang terjadi di luar, karena hal tersebut sama pentingnya dengan 

kesadaran diri. Seseorang dituntut untuk menjadi sensitif terhadap 

perkataan orang lain. Sehingga dalam proses pemberdayaan perlu 

dilakukannya proses penyadaran melalui sebuah percakapan yang bisa 

mempengaruhi masyarakat. Dengan proses penyadaran tersebut maka 

masyarakat akan mulai berfikir dan sadar bahwa program pemberdayaan 

yang di tawarkan itu penting untuk mereka.45 

Dalam pemberdayaan ada kondisi dimana masyarakat secara 

umum memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam 

kesempatan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling 
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membantu dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Upaya 

pemberdayaan membutuhkan dukungan dari berbagi pihak, baik 

pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Pemberdayaan yang 

dilakukan memiliki dampak keberdayaan masyarakat untuk keluar dari 

hambatan struktural, sehingga masyarakat yang berdaya ini nantinya dapat 

mengaktualisasikan potensi diri dan kapasitasnya untuk menghadapi 

tantangan eksternal sebagai dampak dari pembagunan. 

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan diharapkan mampu:  

a. Menganalisis situasi yang ada dilingkungannya. 

b. Meningkatkan kualitas hidup anggota  

c. Mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan 

keterbatasan  

d. yang mereka miliki.  

e. Meningkatkan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat.  

f. Mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang 

diperlukan. 

Gambaran tentang tujuan dari pemberdayaan masyarakat tersebut 

menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah 

perubahan sosial, yaitu meningkatkan masyarakat yang tidak berdaya 

menjadi berdaya dan memperkuat kekuasaan atau mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai 

kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 
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pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas kehidupannya.  

Berdasarkan beberapa kutipan tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu agar masyarakat berdaya 

dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan yang digunakan dalam 

kehidupan untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan 

yang dihadapi, dan mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya 

yang diperlukan. 

3. Pendekatan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana 

masyarakat terutama mereka yang miskin sumberdaya, kaum perempuan 

dan kelompok lain yang terabaikan lainnya didukung agar mampu 

meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, lembaga 

berperan sebagai fasilitator.  

Mengatakan pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan 

pemberdayaan masyarakat dicapai melalui penerapan pendekatan 

pemberdayaan yang dapat disingkat dengan 5P yaitu Pemungkinan, 

Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.  

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus 

mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan 

struktural yang menghambat.  

2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-



 

 

54 

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan 

segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang 

menunjang kemandirian mereka.  

3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok 

lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya 

persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat 

dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat 

terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada 

penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak 

menguntungkan rakyat kecil.  

4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat 

mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. 

Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak 

terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan 

terpinggirkan.  

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan 

kesimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh 

kesempatan berusaha.  

Menyebutkan bahwa, dalam menempatkan kualitas manusia 

sebagai objek pengembangan sumber daya manusia dengan dua indikator, 

yaitu indikator instrumental dan indikator substansial. Indikator 

instrumental meliputi kreativitas, kebebasan, tanggung jawab dan 
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kemampuan produktif. Indikator substansial meliputi aspek sosial, politik, 

agama, ekonomi, budaya, ilmu dan fisik. 

Keduanya dapat digunakan untuk melihat keberhasilan 

pembangunan kualitas manusia. Secara substansial, keberhasilan 

pengembangan kualitas manusia ditunjukkan dalam bentuk pendapatan, 

pendidikan, kesehatan, keimanan, ketangguhan fisik, ketangguhan mental, 

dan seni.  

Pemberdayaan dalam ekonomi terbentuk sebagai antitesis terhadap 

model pembangunandan model industrialisasi yang kurang memihak pada 

rakyat mayoritas. Pada konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai 

berikut:  

1) Bahwa proses pemusatan kekuasan terbangun dari pemusatan 

penguasaan faktor produksi.  

2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat 

pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran. 

3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, 

sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk 

memperkuat dan legitimasi.  

4) Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan 

ideologi, secara sistematik akan menciptakan dua kelompok 

masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. 

Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang 

berkuasa dan manusia yang dikuasai.  
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Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus 

dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai. 

Oleh karena itu, tujuan akhir pemberdayaan masyarakat dalam bidang 

ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan 

masyarakat pada umumnya berasal dari upah/gaji dan dari surplus usaha. 

Pada umumnya masyarakat yang tunadaya (tidak berkemampuan) secara 

ekonomi hanya menerima upah/gaji rendah. Rendahnya gaji/upah yang 

diterima masyarakat tunadaya ini disebabkan karena mereka pada 

umumnya memiliki ketrampilan yang terbatas. 

4. Pola – Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola 

pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan. Bentuk yang tepat 

sasaran dalam pemberdayaan adalah dengan memberikan kesempatan 

kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program 

pembangunan yang telah mereka tentukan.  

Beberapa bentuk praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu:  

a. Bantuan Modal.  

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna 

daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan 

pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu 

penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus 

usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. usaha pemberdayaan 

masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah  

1. Pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan 

masyarakat; 
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2. Pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem 

yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah 

untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan. 

b. Bantuan Pembangunan Prasarana.  

Usaha mendorong produktivitas dan tumbuhnya usaha, tidak 

akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya 

tidak dapat dipasarkan, atau dapat dijual hanya dengan harga yang 

sangat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha 

pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan 

prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran 

dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi 

rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan 

petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha 

menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek 

pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis. 

c. Bantuan Pendampingan.  

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan 

penting. Tugas utama pendampingan ini adalah memfasilitasi proses 

belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan 

baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan 

usaha besar. 

d. Penguatan Kelembagaan  

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya 

dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini 
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tidak memberikan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu pendekatan 

yang dilakukan sebaiknya dengan pendekatan kelompok. Alasannya 

adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, 

oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam 

wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah 

distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil 

produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, 

mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.  

e. Penguatan Kemitraan usaha.  

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah 

penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau 

ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau 

ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika 

ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. 

Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan 

terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang 

permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam 

distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan. 

Secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut, 

Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh 

rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah 

perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan 

masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka 

sendiri.  
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Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan 

ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam 

mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi 

rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat 

harus dilakukan melalui perubahan struktural. 

Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari 

ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi 

kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke 

kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi:  

1) Pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya. 

2) Penguatan kelembagaan 

3) Penguasaan teknologi; dan d) pemberdayaan sumberdaya manusia. 

4) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan 

produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan 

hanya memberikan suntikan modal sebagai stumulan, tetapi harus 

dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah 

maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. 

5) Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah, pemberian 

peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya 

modal), memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi 

rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker, 

pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan industri kecil, 

mendorong munculnya wirausaha baru; dan pemerataan spasial. 

6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup, peningkatan akses 

bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan SDM, 
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peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung 

sosial ekonomi masyarakat lokal.  

Dari uraian tersebut, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat 

yang terjadi secara individu perlu didukung oleh Pemerintah setempat baik 

secara kebijakan maupun dukungan bantuan untuk memudahkan 

pengembangan usaha masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, bentuk 

dukungan Pemerintah lainnya bisa dalam bentuk peningkatan pemahaman 

masyarakat miskin tentang pengembangan usaha melalui bantuan kredit 

atau bentuk pendampingan dalam peningkatan keterampilan masyarakat. 

Pemberdayaan masyararakat berarti meningkatkan kemampuan 

masyarakat dengan cara mengembangkan dam mendominasi 

potensipotensi masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat dam 

martabat seluruh lapisan masyarakatdengan kata lain menjadikan 

masyarakat mampu dam mandiri dengan menciptakan iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan 

hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga 

pranata-pranatanya, menanamkan nilai nilai budaya modern seperti kerja 

keras, hemat, keterbukaan dan tanggung jawab adalah pokok dari upaya 

pemberdayaan.46 

Selain itu proses pemberdayaan sangat bermanfaat untuk Dinas dan 

Instansi lain dalam peningkatan pelayanan yang lebih tanggap bagi 

kebutuhan pelanggan yang telah diidentifikasi oleh masyarakat sendiri. 
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  Sulistiati, Isu-isu Temantik pembangunan Sosial: konsepsi dan strategi, jakarta: Balai 

Latiahan Dan Pengembangan Sosial Depsos, RI, 2004 h. 229 
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Proses Pemberdayaan Masyarakat akan meningkatkan kemampuan 

masyarakat untuk menyampaikan kebutuhannya kepada instansi-instansi 

pemberi pelayanan. Dengan demikian instansi dapat menyesuaikan serta 

memperbaiki pelayanannya.47 

Aspek penting dalam program pemberdayaan masyarakat adalah 

program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar 

masyarakat, serta mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta 

huruf dan kelompok terabaikan lainnya. Sasaran utama pemberdayaan 

masyarakat adalah masyarakat yang terpinggirkan.  

Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi orang lain untuk 

mengikuti kegiatan-kegiatan Pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat 

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menganalisis kondisi, 

potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi. Masyarakat berperan 

serta dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan sampai tahap penilaian kegiatan yang dikembangkan oleh dan 

untuk mereka, partisipasi masyarakat ini merupakan inti proses 

pemberdayaan masyarakat.  

Tujuan pemberdayaan adalah untuk membantu seseorang atau 

kelompok memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan 

tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk 

mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan 

hal itu dilakukan melalui pengikatan kemampuan dan rasa percaya diri 
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Rosdiana Mustafa.,dkk, Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian, 

Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, Cetak I, 
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untuk mengunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya 

dari lingkungan. 

Pemberdayaan pada dasarnya upaya menjadikan suasana 

kemanusiaan adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural 

baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara regional dan 

internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain.48 

Salah satu tujuan akhir pemberdayaan masyarakat dalam bidang 

ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan 

masyarakat pada umumnya berasal dari dua anasir, yaitu dari upah/gaji 

dan dari surplus usaha. Rendahnya gaji/upah yang diterima masyarakat 

tunadaya ini disebabkan karena mereka pada umumnya memiliki 

keterampilan yang terbatas dan sikap mental yang buruk. Rendahnya 

keterampilan masyarakat tunadaya disebabkan karena akses atau 

kesempatan mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang pada 

umumnya buruk.  

Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cukup 

realistis untuk masyarakat pekerja yang tunadaya adalah pengadaan dana 

yang bersumber dari pemerintah. Demikian pula dari anasis surplus usaha. 

Sebagian besar masyarakat tunadaya yang tidak memiliki usaha, kendala 

yang mereka hadapi adalah modal,tanah dan kemampuan sumberdaya 

manusia serta distribusi. Oleh sebab itu dalam rangka pemberdayaan 
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Yulizar Sanrego, Fiqih Tamkin: Fiqih pemberdayaan: membangun modal social dalam 

mewujudkan khiru ummah, Jakarta: Qisthi Press, cet I 2016, h.65 
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ekonomi masyarakat dari sisi surplus usaha, maka perlu ditangani secara 

komprehensif.49 

Di antara langkah-langkah pemberdayaan yang komprehensif adalah:50 

a. Pemberdayaan masyarakat sebagai prasyarat mutlak bagi upaya 

penangulangan masalah kemiskinan dengan cara menekan rasa 

ketidakberdayaan dan meningkatkan kesadaran kritis atas posisinya 

dalam strukur sosial-politik dimana orang miskin tinggal.  

b. Upaya memutuskan hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap 

lapisan orang miskin perlu dilakukan. Biarkan kesadaran kritis muncul 

dan biarkan mereka melakukan reorganisasi dalam rangka 

meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya.  

c. Tanamkan rasa kesamaan dan tekankan bahwa nasib orang miskin bisa 

diubah.  

d. Merealisakan perumusan dan pembangunan masyarakat miskin secara 

penuh.  

e. Perlu pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin. Selain 

perubahan struktur yang diperlukan perubahan nilai-nilai positif pada 

lapisan miskin.  

f. Redistribusi infrastruktur pembanguan yang lebih merata. 

Tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yag 

disebut sebagai Tri Bina yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina 

lingkungan. Namun mardiko menambahkan pentingnya Bina 
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  Effendi M. Guntur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Jakarta: Sagung Seto, Cetakan 1 

2009, h. 15 
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Ibid h.97 
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Kelembagaan, karena Bina yang dikemukakan itu hanya akan terwujud 

seperti yang diharapkan, manakala didukung oleh efektifitas beragam 

kelembagaan yang diperlukan.51 

a) Bina Manusia  

Bina Manusia, merupakan upaya yang pertama dan utama yang 

harus di perhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal 

ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah 

untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia.  

b) Bina Usaha  

Bina Usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap 

pemberdayaan, sebab, bina manusia yang tanpa memberikan dampak 

atau manfaat bagi perbaikan kesejahtraan (ekonomi) tidak akan laku 

bahkan menambah kekecewaan.  

c) Bina Lingkungan  

Termasuk dalam tanggungjawab sosial adalah segala kewajiban 

harus dilakukan yang terkait dengan upaya perbaikan kesejahtraan 

sosial masyarakat yang tinggal didalam dan dikawasan (areal kerja), 

maupun yang mengalami dampak negatif akibat dari kegiatan yang 

dilakukan.  

d) Bina Kelembagaan  

Bina Kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati 

oleh anggota atau komunitas (masyarakat). Hal ini sering dikaitkan 

dengan pranata sosial dan organisasi sosial. 
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  Totok Mardikanto, poerwoko soebaiato, pemberdayaan masyarakat dalam perspektif 

kebijakan publik, bandung : alfabeta, 2015, cet I hal 113-117 
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5. Tahapan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Adapun tahapan-tahapan dalam pemberdayaan meliputi :52 

1. Tahapan persiapan Tahapan ini meliputi penyiapan petugas 

(community development), dimana tujuan ini adalah untuk 

menyamakan persepsi antar anggota agen perubahan mengenai 

pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan 

masyarakat.  

2. Tahapan assessment Proses ini adalah mengidentifikasikan masalah 

(kebutuhan yang dirasakan) dam juga sumber daya manusia yang 

dimiliki.  

3. Tahapan alternatif progam atau kegiatan Pada tahap ini agen 

perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir 

tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mengatasinya.  

4. Tahapan pemformulasian rencana aksi Pada tahap ini agen membantu 

masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan 

program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi 

masalah yang ada. 

5. Tahapan pelaksanaan (implementasi) program Tahap ini merupakan 

tahapan yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, 

karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat 

melenceng dalam pelaksanaan di lapanangan bila tidak ada kerja sama 

antara warga.  
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  Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi 

Komunitas: Pengantar Pada Pendekatan Praktis, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 
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6. Tahapan evaluasi Tahapan ini sebagai proses pengawasan dari warga 

dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada 

pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan 

warga.  

7. Tahapan terminasi Tahapan ini merupakan tahap pemutusan hubungan 

secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan sering 

kali bukan karena masyarakat sudah dapat diangap mandiri, tetapi juga 

karena proyek harus dihentikan entak karena sudah melebihi jangka 

waktu yang ditetapkan sebelumnya atau karena anggaran sudah selesai 

dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan. 

6. Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan sesuatu yang akan 

berkesinambungan dimana komunitas atau kelompok masih ingin 

melakukan perubahan serta perbaikan dan tidak hanya terpaku pada suatu 

program saja.53 Proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari lima tahap:54 

a. Menghadirkan kembali pengalaman yang dapat memberdaya guna dan 

tidak memberdayakan.  

b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan tidak 

memberdayakan.  

c. Mengidentifikasi masalah  

d. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna  

e. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikan.  

                                                             
53

  Isbandi Rukminto Adi, “Pemikiran Dalam Kesejahtraan Sosial”, (Jakarta: penerbit 

Fakultas UI,2002),Seri II, h. 173 
54

  Nanich Machendra dan Agus Ahmad Syafe’I, “Pengembangan Masyarakat Islam”, 

(Bandung: Rosdakarya, 2001), cet.Ke-1, h. 25 
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Namun dalam proses pemberdayaan bahwa peran serta masyarakat 

merupakan tahapan yang penting dalam peningkatan pembangunan. Mutu 

peran serta masyarakat dapat dibedakan dengan memahami motivasi 

mereka. Dalam hal ini peran serta dibagi menjadi lima, yaitu:  

1) Berperan serta karena mendapat perintah.  

2) Berperan serta karena ingin mendapat imbalan.  

3) Berperan serta secara secara sukarela, tanpa mengharapkan  imbalan.  

4) Berperan serta atas prakarsa atau inisiatif sendiri.  

5) Berperan serta disertai dengan kreasi atau daya cipta. 

Sebagai tambahan dalam proses pemberdayaan masyarakat, dapat 

dilakukan dengan metode-metode berikut: 55 

a. Memberi pengetahuan (informasi) baru.  

b. Mengadakan diskusi-diskusi dalam kelompok-kelompok kecil 

mengenai pengetahuan atau masalah-masalah dengan kejadiankejadian 

baru.  

c. Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam kelompok kecil.  

d. Menciptakan wadah baru, misalnya koperasi, organisasi wanita, 

organisasi muda-mudi dengan mengunakan kelompok kerja. 

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat 

Kendala dalam menjalankan sebuah program pemberdayaan 

ekonomi dapat berasal dari dua arah, yaitu kendala dari dalam (intern) dan 

                                                             
55

  Andy Beratha, Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan, 
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kendala dari luar (ekstern). Kendala intern yang dimaksud adalah 

berkaitan dengan faktor dari dalam para pelaksanaan program itu sendiri, 

terutama rendahnya kualitas SDM, karakter, kebudayaan, dan kebiasaan 

yang dimiliki. Kendala ini akhirnya akan menimbulkan berbagai kendala 

lain yang lebih spesifik, antara lain:56 

a. Lemahnya pelaksanaan program dalam meningkatkan akses pasar dan 

pengembangan program.  

b. Lemahnya struktur permodalan, serta terbatasnya akses terhadap 

sumber-sumber permodalan.  

c. Terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi.  

d. Lemahnya organisasi dan manajemen.  

e. Terbatasnya jaringan usaha dan kerjasama dengan pelaku ekonomi 

lainya. 

Sedangkan kendala ekstern berkaitan dengan faktor dari luar 

masyarakat, yaitu:  

a) Siklan usaha yang kurang kondusif yang menimbulkan masih adanya 

persaingan yang kurang sehat.  

b) Sarana dan prasarana yang kurang memadai.  

c) Pembinaan yang masih kurang terpadu. 

8. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  Menurut  Perspketif ekonomi 

islam 

Terkait dengan pemberdayaan, dasar hukum pemberdayaan 

ekonomi masyarakat terkandung dalam Al-Qur’an, Allah SWT telah 
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berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa manusia 

harus bekerja karena manusia juga tidak lepas dari pengawasan Allah 

SWT.  

                      

                   

Artinya:  dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasulnya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui 

akan yang ghoib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah ayat 

105) 
 

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa ayat tersebut merupakan 

ancaman dari Allah SWT tehadap orang-orang yang menyalahi 

perintahnya. Amal mereka akan ditampilkan kepada Allah SWT kepada 

Rasulullah dan kaum mu’minin. 

Dasar hukum ini jika dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi 

adalah Allah memberikan manusia anugrah berupa sumber penghidupan 

dan al’hikmah yaitu kepahaman dan kecerdasan sehingga manusia tetap 

betawakal dan bersyukur kepada Allah SWT. 

Pemberdayaan dalam bahasa arab disebut sebagai tamkin. 

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya 

(empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat.2 

Sumodiningrat mengartikan keberdayaan masyarakat adalah kemampuan 

individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun 

keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.  

Allah Swt berfirman dalm QS. Al- A‟ráf ayat 10 bahwa telah 

menempatkan manusia di muka bumi dan telah menjadikan 
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penghidupannya di dunia. Ayat ini kaitannya dengan tamkin 

(pemberdayaan) adalah manusia telah diciptkan oleh Allah di bumi agar 

berusaha.  

                         

Artinya :  “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di 

muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) 

penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS. Al-A‟ráf 

(7) : 10)  
 

Allah Swt berfirman guna mengingat hambanya akan anugrah yang 

telah diberikan kepada mereka yaitu Dia menjadikan bumi berikut segala 

kebaikan yang terdapat di dalamnya, usaha dan manfaat yang menjadi 

sarana penghidupan mereka. Walaupun anugrah Allah demikian banyak 

akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur. 

Allah menciptakan manusia di muka bumi sekaligus juga 

menciptakan segala sarana untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupan 

manusia. Sumber bagi penghidupan manusia Allah ciptakan segala sumber 

daya alam, air dan lain sebagainya tetapi bukan untuk dipergunakan secara 

semena-mena oleh pihak yang tak bertanggung jawab. 

Menjaga alam ciptaan Allah Swt merupakan salah satu cara 

mensyukuri atas kebaikan yang telah Allah berikan kepada manusia. 

Karena Allah berfirman amat sedikit manusia yang bersyukur, manusia 

yang mempunyai rasa syukur itu lebih sedikit dari pada manusia yang lupa 

akan nikmat yang diberikan kepadanya. Dalam sebuah hadits Rasulullah 

Saw menjelaskan bahwa Allah sangatlah menyukai orang-orang yang 

bersyukur kepada-Nya atas nikmat yang telah diberikan . 
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Allah telah mencipatakan manusia di bumi dengan segala 

kebaikan-Nya, dan juga memberikan kepahaman akan pengetahuan 

kepada manusia. 

Sebagaimana hal ini Allah berfirman dalm QS. Al-Baqarah ayat 269 : 

                        

             

Artinya :  “Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam 

tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, 

ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan 

hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil 

pelajaran (dari firman Allah).” (QS. Al-Baqarah (2) : 269) 

 

Oleh karena itu, pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa 

pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang 

tidak memiliki daya untuk merubah dirinya baik secara individu maupun 

secara bersama guna memenuhi kekokohan dan menjadi berdaya sehingga 

mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya. 

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak 

yang disebut dengan maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, 

baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan 

manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Firman Allah SWT dalam 

QS. Fussilat: 10 
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Artinya:  Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh 

di atasnya. Dan memberkahinya dan Dia menempatkan 

padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam 

empat masa, memudai untuk (memenuhi kebutuhan) mereka 

yang memerlukan. ( QS. Fussilat ayat 10) 

 

Dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan 

saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan dan investasi). 

Rosulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani soal 

kemiskinan, seperti berdagang dan berternak. Konsepsi pemberdayaan 

yang di contohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran 

sangat maju, yang di titik beratkan pada “menghapus penyebab 

kemiskinan” bukan pada “penghapusan kemiskinan” sama seperti halnya 

dengan membicarakan bantuan-bantuan yang bersifat sementara.  

Demikian pula dalam mengatasi problema tersebut Rasulullah 

SAW tidak hanya memberikan nasehat dan anjuran, tetapi beliau juga 

memberikan tuntutan berusaha agar rakyat bisa mengatasi permaslahannya 

sendiri dengan kemampuan yang di milikinya sesuai dengan keahliannya. 

Rasulullah SAW member tuntunan agar memanfaatkan sumber daya yang 

ada dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang 

terpuji. Karenanya konsepsi pemberdayaan dalam islam bersifat 

menyeluruh (hilostik) menyangkut berbagai aspek dan sendi-sendi dasar 

kehidupan. 

Menurut pandangan agama Islam, setiap pengelolaan program 

pemberdayaan masyarakat agar bisa tercapai tujuan yang diharapkan maka 

setiap pengelolanya harus berdasar pada prinsip moral dan nilai-nilai 

Islam. Nilai-nilai tersebut antara lain : 
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1. Amanah  

Amanah berarti dapat dipercaya. Dalam harta, orang amanah 

pandai menjaga titipan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang amanah 

pandai menjaga aib saudaranya. 14 Sikap amanah harus dimiliki setiap 

orang, apalagi bagi yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan 

pelayanan masyarakat. Bagi seorang pengurus organisasi, sifat amanah 

sangatlah penting, jika seorang pengelola organisasi tidak memiliki sifat 

amanah, maka kepercayaan masyarakat sangat sulit di dapat.  

Hal ini seperti tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al Anfaal Ayat 27 

yaitu :  

                               

Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) 

janganlah kamu mengkhianati amanatamanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. 

 

2. Kejujuran  

Setiap manusia harus memiliki kejujuran dan harus selalu 

melandasi ucapan, keyakinan, dan perbuatan berdasarkan ajaran Islam. 

Tidak ada kontradiksi dan pertentangan yang disengaja antara ucapan dan 

perbuatan.16 Seseorang harus mengatakan yang benar itu benar dan yang 

salah itu salah walaupun sangat beresiko. Dalam dunia kerja dan usaha, 

kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan 

(mujahadah dan itqon), baik ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, 

mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi) untuk 

kemudian diperbaiki secara terus menerus, serta menjauhkan diri dari 

perbuatan bohong dan menipu.17 Dalam pengelolaan pemberdayaan 
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kejujuran bisa berarti kejujuran tentang berapa jumlah dana yang diperoleh 

dari pemerintah, dan berapa pengeluarannya. Kejujuran atas tuntutan 

hidup bersama dengan kejujuran atas kualitas barang yang digunakan 

dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Kerja sama dalam 

berusaha akan membuahkan hasil yang baik jika ada kejujuran semua 

pihak. Tanpa ada kejujuran semua pihak, kejasama usaha tidak akan 

bertahan lama.  

3. Shiddiq  

Arti shiddiq adalah benar.  Ini sifat utama yang juga harus dimiliki 

oleh pengelola program pemberdayaan.  Kebenaran merupakan landasan 

tindakan apapun resikonya. Setiap tindakan punya resiko, artinya ambillah 

resiko yang terkecil madharatnya. Ingat, setiap tindakan dan perbuatan 

tidak bisa memuaskan semua pihak. Karena tugas kita bukan sebagai 

pemuas, maka bertindaklah dengan benar. 

4. Adil  

Sifat adil harus dimiliki oleh pengelola suatu lembaga, sifat adil 

memiliki suatu pemahaman yang luas. Adil bukan hanya membantu secara 

imbang antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Adil ternyata 

harus bisa memberi kesempatan akses info bantuan untuk semua 

masyarakat. Adil juga memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. 

Adil harus bebas dari kepentingan pribadi. Adil tidak boleh terpengaruh 

oleh apapun dan adil harus berlandaskan kebenaran dan koridor syari’ah. 

 Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 90 yaitu  
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Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 
Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 
mengambil pelajaran”.20 Penerapan sifat adil dalam 
pengelolaan program pemberdayaan misalnya, tidak 
melakukan nepotisme. Ketika mendapat bantuan, maka 
bantuan tersebut harus diberikan sesuai dengan haknya. 
Pemberian bantuan harus sesuai dengan dengan daftar yang 
ada.  

 

Sesuai dengan firman Allah surat An Nisa’ ayat 135 :  

                                

                                

                      

 

Artinya :  “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 
kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu 
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika 
kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi 
saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui 
segala apa yang kamu kerjakan”. 

 

5. Kebersamaan/Kerjasama  

Ketika suatu pekerjaan dilaksanakan secara bersamasama, maka 

akan terasa ringan, kebersamaan atau kerjasama sangat diperlukan agar 

dalam melakukan kegiatan tidak merasa bosan dan malas, system ini 

merupakan system yang khas dari agama Islam. 

Seperti firman Allah dalam Surat Ar-Ra’d ayat 11 yang berbunyi :  
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Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya 

atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah 

keadaan ssesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan 

yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan. 

 

Kebersamaan dalam pengelolaan program pemberdayaan 

masyarakat melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah sampai 

masyarakat yang terlibat didalamnya. Keberhasilan dari program 

pemberdayaan menuntut adanya kerjasama antar masyarakat dan 

pemerintah. 

Salah satu perwujudan nyata dari konsep pemberdayaan yang 

tercantum diatas, dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sejalan 

dengan ajaran Islam. Bahkan pada dasarnya Islam adalah agama 

pemberdayaan. Dalam pandangan Islam pemberdayaan harus merupakan 

gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri 

sebagai sebagai agama gerakan atau perubahan.  

9. Indikator Pemberdayaan  

Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat  sebagai sebuah 

sebuah proses sering kali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang 

menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin di capai oleh sebuah 

perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki 
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kekuasaan atau mempunyai pengetauhan dan kemampuan memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial 

seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, 

mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan 

mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Sedangkan 

Indikator Keberhasilan program yang di pakai  untuk mengukur pelaksaan 

program-program dari sebuah pemberdayaan masyarakat adalah sebagai 

berikut : 

a. Berkurangnya Penduduk Miskin 

b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang di lakukan oleh 

penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 

c. Meningkatnya Kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan 

kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.  

d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin 

berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin 

kuatnya permodalan kelompok, makin rapih sistem administrasi 

kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok, dengan 

kelompok lain di dalam masyarakat. 

e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang 

di tandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu 

memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.  

Dari Indikator di atas, yang di sebut dengan masyarakat itu 

berdaya, jika masyarakat itu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan 

mampu mensejahterakan masyarakat sekitarnya.   
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Dan salah satu aspek penting dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat untuk pengentasan kemiskinan adalah melibatkan kerjasama 

dan pengelolaan yang baik, yang aplikatif dan tepat guna   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang Peranan Bank Sampah Purwodadi 

Hijau Berlian dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sialang 

Munggu  Kecamatan Tampan  di Tinjau Dari Ekonomi Islammaka penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Peranan Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sialang Munggu  Kecamatan Tampan, 

dapat dikatakan kurang segnifikan, ini berdasarkan hasil dari tabungan 

sampah dan penjualan barang kerajinan yang jumlahnya masih relatif 

kecil, yakni sebesar 16.720 / nasabah setiap bulannya. Akan tetapi, 

walaupun nilai yang didapatkan nasabah tiap bulannya masi relatif kecil, 

nasabah merasa sangat terbantu dengan adanya Bank Sampah Purwodadi 

Hijau Berlian, karena bagi masyarakat setempat dari pada sampah dibuang 

begitu saja lebih baik ditabung di Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian 

karena bisa menghasilkan Nilai Ekonomis bagi masyarakat.  

2. Menurut Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Peranan Bank Sampah 

Purwodadi Hijau Berlian dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan telah  sesuai dengan 

prinsip syariah, Kerena telah mencapai Keberhasilan indikator 

pemberdayaan ekonomi nasabah, dapat dilihat dari lima peningkatan 
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indikator yaitu peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan 

pendapatan, peningkatan kekuatan nasabah, dan peningkatan amal jariyah, 

serta peningkatan keamanan kebersihan lingkungan para nasabahnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa 

saran kepada pihak-pihak terkait dengan harapan dapat bermanfaat dan 

menjadi acuan perbaikan. Adapun saran-saran tersebut antara lain: 

1. Pihak Bank Purwodadi Hijau Berlian sebaiknya melakukan sosialisasi 

terus menerus kepada masyarakat Mersi agar jumlah nasabah dan 

pengrajin sampah anorganik terus meningkat dan masyarakat bisa 

mengetahui cara mengelola sampah yang baik dan benar sehingga 

mengasilkan omset yang bias menjadi nilaiekonomi masyrakat yang lebih 

besar lagi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Jika ada peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa untuk 

perbandingan dapat melakukan penelitian ini dengan objek dan sudut 

pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya hasanah kajian 

Tentang Peranan Bank Sampah dalam Pemberdayaan Ekonomi  menurut 

ekonomi islam. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. Menurut Ibu, Apa itu Bank Sampah ? Jawab : Bank sampah itu merupakan 

sebuah tempat menabung bagi masyarakat, sebagaimana Bank pada umunya. 

Yang membedakan dengan Bank yang lain adalah objek yang ditabung. 

Apabila di bank-bank lain pada umumnya menabungkan uang, di Bank 

Sampah ini para nasabahnya menabungkan sampah yang telah mereka pilah 

untuk ditukarkan dengan uang sesuai dengan klasifikasi sampah tersebut. 

2. Bagaimana awal berdirinya Bank Sampah Sadar Diri ini ? Jawab: Latar 

belakang berdirinya Bank Sampah Sadar Diri ini adalah berawal dari 

keresahan masyarakat, Yang sering di landa banjir, hampir setiap turun hujan 

baik di lingkungan sekitar maupun daerah dataran tinggi lainya sering terjadi 

banjir dan membawa beraneka macam sampah, di tambah lagi perilaku 

masyaraakat sekitar yang sering membuang sampah sembarangan, Sehingga 

memunculkan kesadaran para pemuda untuk mengelolah sampah agar lebih 

bermangfaat lagi.  

3. Apa tujuan utama dari berdirinya Bank Sampah Sadar Diri ini ? Jawab: 

Tujuan utama dari Bank Sampah Sadar Diri adalah ingin memberdayakan 

masyarakat melalui pemanfaatan sampah yang baik dan benar sehingga 

sampah yang awalnya hanya bisa menjadi dibuang kini bisa menghasilkan 

rupiah bagi masyarakat. Karena melihat kenyataan di sekitar, banyak 

masyarakat khususnya ibu-ibu yang suka membuang sampah sembarangan.  

4. Bagaimana sistem kerja Bank Sampah Sadar Diri ini? Jawab: Sistem kerja 

yang ada di Bank Sampah ini sama seperti di Bank Sampah pada umumnya. 



 

 

Yaitu masyarakat memilah sampah rumah tangga yang ada sebelum 

disetorkan ke Bank Sampah. Setelah disetorkan ke Bank Sampah, sampah 

tersebut akan ditimbang, yang kemudian dari sampah tersebut nasabah akan 

mendapatkan rupiah. Setelah semua sampah telah terkumpul di bank sampah, 

sampah ini kemudian dipilah lagi oleh pengelola bank sampah.  

5. Berapa jumlah nasabahnya? Jawab: Jumlah nasabah yang tercatat sekitar 329 

nasabah.  

6. Bagaiaman potensi peningkatan ekonomi masyarakat melalui Bank Sampah 

Sadar Diri? Jawab : Potensinya ekonomi yang dihasilkan cukup membantu 

ibu-ibu khususnya dalam menigkatkan ekonominya. Sebagai contoh, bisa 

membantu ibu-ibu dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya.  

7. Apa dampak sosial yang ditimbulkan setelah adanya Bank Sampah ini? Jawab 

: Dampaknya adalah timbulnya siklus pola pikir masyarakat. Yaitu, timbulnya 

perubahan pola pikir dalam masyarakat dalam pemangfaatan sampah. Selain 

itu juga berdampak bagi lingkungan. Lingkungan menjadi bersih dan 

mengurangi berkembangnya nyamuk demam berdarah.  

8. Apa peran pemerintah dalam pengembangan Bank Sampah? Jawab : Selama 

ini, bank sampah berjalan di atas kemampuannya sendiri. Ada atau pun 

tidaknya bantuan pemerintah, Alhamdulillah bank sampah ini tetap bisa 

berjalan. Pemerintah kurang memperhatikan kepada bank sampah ini. Dari 

awal berdirinya bank sampah ini, hanya sekali diberikan bantuan, yaitu satu 

bangunanpenampungan sampah. Setelah itu, tidak ada lagi bantuan ataupun 

perhatian yang dilakukan pemerintah.  



 

 

9. Apa saja kendala yang dihadapi Bank Sampah dalam melakukan 

pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian nasabah? Jawab :Kendala 

yang sangat dirasakan adalah masih banyaknya warga yang tidak mau ikut 

dengan kegiatan ini. Padahal sudah sering kali diajak untuk ikut, tetapi masih 

tidak mau ikut dengan alasan berbeda-beda.  

10. Solusi apa saja yang dilakukan oleh Bank Sampah untuk mengatasi kendala 

tersebut? Jawab :Solusinya yang bisa dilakukan hanya terus melakukan 

edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tanpa bosan. Dengan harapan, 

masyarakat bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan ini. 
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MOTTO 

“Dimana Ada Kemauan Disitu Ada Jalan” 


