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Bank sampah sekumpul telah beroperasi sejak 2012 dan berupaya 

melakukan pemberdayan ekonomi kepada masyarakat melalui program tabungan 

sampah tanpa pelatihan namun ironinya masih banyak masyarakat yang belum 

menjadi bagian dari bank sampah sekumpul dengan menjadi mitra tabungan 

sampah jika dibandingkan demgan jumlah penduduk kelurahan Sekumpul, dilain 

hal pendapatan nasabah tabungan juga masih terbilang rendah untuk capaian 

bulanan, tentu banyak hal yang menjadi persoalan yang salah satunya juga 

paradigma masyarakat yang menyamakan Bank Sampah Sekumpul dengan Bank 

konvensional yang di dalamnya ada unsur ribawi.  

Melihat pentingnya mengetahui bagaimanana peran pemberdayaan Bank 

Sampah Sekumpul terhadap ekonomi masyarakat, aspek kemaslahatan yang 

diwujudkan dan mengetahui aspek hukum ekonomi syariahnya, hal tersebutlah 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, sejalan dengan rumusan 

masalah maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu 1) untuk mengetahui 

pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Bank Sampah Sekumpul, 2) mengetahui 

kemaslahatan yang diwujudkan dalam pemberdayaan ekonomi nasabah, 3) 

mengetahui relevansi kegiatan pemberdayaan ekonomi nasabah dengan aspek 

maslahah dalam prespektif hukum ekonomi syariah, melalui kajian maqasid al-

syariah dan maslahah mursalah.  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach), Subjek penelitian 

adalah direktur Bank Sampah Sekumpul, teller Bank Sampah Sekumpul dan tenaga 

karyawan lainnya serta nasabah. Objek dalam penelitian ini adalah pemberdayaan 

ekonomi nasabah melalui bank sampah sekumpul dan relevansi pemberadayaan 

bank sampah sekumpul dilihat dari aspek maslahah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan ekonomi nasabah 

oleh Bank Sampah Sekumpul dilakukan melalui dua program: 1) Program tabungan 

sampah tanpa bunga, dan 2) Program pelatihan daur ulang sampah menjadi barang 

bernilai ekonomi (program pelatihan kreativitas). Kemaslahtan yang diwujudkan 

adalah kemaslahatan ekonomi dan kemaslahatan lingkungan. Adapun relevansi 

kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada aspek maslahah dapat dilihat 

melalui kajian maqasid al-syariah yaitu tentang pemeliharaan agama (hifzh al-din), 

memelihara jiwa (hifzh al-nafs) memelihara akal (hifzh al-‘aql), memelihara 

keturunan (hifzh al-nasl, memelihara harta (hifzh al-mal), sedangkan dari aspek 

maslahah mursalah dapat dilihat dari tingkat kemaslahatannya pada maslahah al-

dhoruriyyah, al-maslahah al-hajjiyyah dan al-maslahah al- tahsinyyah. 

 

 


