
SEKOLAH SEDEKAH SAMPAH
Di SMPM 2 dan SMPM 8 KOTA BATU



Apa Itu Sampah?
• Pikiran salah selama ini:
Sampah adalah sisa hasil
buangan dari kegiatan atau
aktivitas makhluk hidup yang 
tidak berguna dan
menimbulkan masalah…
• Apakah Sampah

menimbulkan masalah?
• Dan bagaimana ketika

sampah itu dikelola dengan
baik dan benar?

• Sampah untuk membantu
orang lain?



PERILAKU MASYARAKAT

Kebiasaan orang Indonesia?



Sumber Sampah

1. Sampah Rumah Tangga

2. Sampah Industri/Pabrik/RS

3. Sampah Kawasan/Pasar

4. Sampah Kantor



JENIS SAMPAH

1. Sampah Organik (Basah)

Adalah jenis sampah yang mudah hancur/terurai
oleh alam (Sampah Dapur, Daun Kering/Basah, Sisa
Ikan/Daging, Kulit Buah, dll)



2. Sampah An Organik (Kering)

Adalah jenis sampah yang tidak mudah 
hancur/terurai oleh alam (Kertas, Karet, Plastik, 
Logam, Kaca, dll)



PENANGANAN SELAMA INI

1. Lakukan Pengomposan dan Daur Ulang

2. Menabung Sampah di Bank Sampah



MENGENAL SEKOLAH SEDEKAH 
SAMPAH

Sampah yang terpilah, untuk membantu biaya 
pendidikan siswa kurang mampu



Apa itu Sekolah Sedekah Sampah?

• Sekolah yang menerapkan sebuah program, dimana 
para siswa, guru, orang tua,  dan masyarakat yang 
peduli akan memilah sampah mereka, mengumpulkan 
dan mensedekahkan ke sekolah. 

• Amil yg berasal dari siswa terpilih di bawah bimbingan 
guru, akan menjual sampah yang terkumpul 
(kerjasama dengan pengepul)

• Dana hasil penjualan digunakan untuk menyantuni 
para siswa kurang mampu di sekolah (ada banyak 
anak yatim piatu dan dari keluarga kurang mampu di 
sekolah-sekolah di sekitar kita).



Program ini ide siapa?

• Nama Program Sekolah Sedekah Sampah 
diperkenalkan/dimasyarakatkan oleh 
PSLK UMM, dengan logo dan 
panduan/buku yg didaftarkan (saat ini 
sedang diurus di HKI UMM).

• Program ini terinspirasi dan kelanjutan 
program Sedekah Sampah yang 
diamanahkan oleh Majelis Linkungan 
Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 



Tujuan 3S

Tujuan gerakan ini adalah menanamkan 
kebiasaan umat (khususnya siswa dan warga 

sekolah) untuk berperilaku bijak dalam 
mengelola sampah dan melestarikan 

lingkungan hidup sekaligus meningkatkan amal 
kebaikan melalui gerakan shodaqoh 

sumberdaya sampah.



Target 

Target gerakan ini, yaitu (1) adanya kesadaran 
dan perilaku aktif umat (khususnya siswa dan 
warga sekolah) dalam mengelola lingkungan, 

terutama dalam mengelola sampah yang tepat 
dan benar; (2) adanya gerakan shodaqoh 

sumberdaya sampah di lembaga pendidikan 
(sekolah); (3) adanya sumber pendanaan 

alternative bagi amal usaha (lembaga 
pendidikan) untuk kegiatan dakwah dan sosial. 



Benarkah sepenuhnya akan disedekahkan?

• Benar!! 100% hasil penjualan dan dana 
yg terkumpul akan digunakan untuk 
menyantuni siswa yg kurang mampu di 
sekolah.

• Kegiatan ini telah diterapkan di SMPM 2 
Kota Batu dan SMPM 8 Kota Batu

• Sementara, sedekah sampah banyak 
berasal dari civitas akademika UMM



Kami civitas akademika UMM, bagaimana 
cara menjadi donatur/penderma?
• Caranya sederhana
1. Pilahlah sampah Anda. Sementara program ini baru

menerima 2 jenis sampah (sampah kertas dan plastik). 
2. Kemas dengan rapi dalam kardus atau kantong-

kantong plastik/karung bekas. 
3. Serahkan ke kantor PSLK UMM (atau spot-spot dimana

kami akan buka stand). 
4. Ingat, sempurnakan ibadah dan sedekah Anda dengan

memudahkan para Amil dan penerima manfaat. Pilah, 
kemas dengan rapi, setorkan langsung, dan Anda akan
tahu berapa nilai nominal dari sampah Anda.



Apakah ada cara lain 
menyedekahkan sampah kami?

• Program ini masih perintisan. Tenaga masih 
terbatas. Jadi kami belum mampu menjemput 
ke tempat-tempat para donatur. Kuatkan niat 
Anda, pilah sampah Anda, jual saja ke 
pengepul yang lewat. Hasil penjualan bisa 
diserahkan kepada kami untuk selanjutnya 
kami salurakan ke sekolah mitra.



Apakah saya boleh mengetahui secara 
transparan penggunaan dana ini?

• Sangat boleh. Jika dibutuhkan, kami akan 
memberikan tanda bukti penyerahan donasi, 
dan tanda bukti (foto dan bukti lain) bahwa 
donasi Anda telah diterima siswa.



Bagaimana Implementasinya?

Baca buku:
Go Green & 
Clean School 
Melalui Diet 

Sampah (PSLK 
2017)



Pengelola 3S

Pengelola shodaqoh sampah ini dapat dilakukan 
dengan membentuk sebuah tim yang ditunjuk 
oleh Kepala Sekolah atau Pembina Kesiswaan. 
Tim dapat terdiri dari OSIS, perwakilan kelas, 

atau kelompok siswa pecinta lingkungan, ROHIS, 
atau siswa-siswa yang tertarik serta memiliki 

komitmen dengan didampingi oleh guru.



Apakah boleh kami menerapkan 
program ini di sekolah kami?

• Boleh!! Sangat Boleh!! Syaratnya simpel. 
Cukup memasang logo Sekolah Sedekah 
Sampah yang akan kami berikan dan 
dilengkapi tulisan binaan UMM.



Ingat, Sedekah itu menambah rezeki!
Mari mulai dari sedekah sampah



ْوَالَهُ ي نْفِق ونَُالَّذِينَُمَثَلُ  َم َّة ُكَمَثَلُِسَبِيلُِِفيمُْأ َب ُْح َت َت ْب َن أ
ِلَُسَبْعَُ ل ُِِفيسَنَاب َّةمِائَة ُس نْب لَة ُك  َب ِف ُي ضَُح َمنُْاع ِل
ءُ  ِع ُيَشَا َلِيم وَاس Al-Baqarah)ع [2]: 261)

Sabab Nuzul

Imam Wahidi dalam Kitab Asbab an-Nuzul mengatakan: 

Ayat ini turun terkait dengan semangat sedekah dan 

pengorbanan Utsman bin Affan ra dan Abdurrahman bin 

‘Auf, yakni ketika Rasulullah hendak keluar dalam Perang 

Tabuk (memerangi Romawi), Beliau saw menyemangati 

shahabat untuk infak di jalan Allah.

Balasan dan Pahala yang Berlipat



قَُ زْ ط ُالرِ  ْس  ِنَُّرَب ِيُيَب َُق لُْإ ِب نُْع ُِم ء  ْنُيَشَا ِِهُُِلَم اد
َنْفَقْت ْمُمُِ َله ُوَمَاُأ َوُي خْلِفُ َويَقْدِرُ  َُفه  ء  ْي شَ َوُْنُ ه  َو ه ُ

نَُ َّاِزِقي َيْر ُالر خ
(QS Saba:  39) 

Balasan di Dunia & Akhirat

Tafsir Ibnu Katsir:

ىُ َعَاَل ُ: " َوَقْولهُت شَ ْنُ َنْفَقْت ْمُِم َوُي خْلِفه ُوَمَاُأ ءَُفه  َْيُمَُ" ْي هْمَاُأ
ُِ ََمَرك مُْب ءُفِيمَاُأ ْي شَ ْنُ َنْفَقْت ْمُِم َه ُلَك ْمُأ َاح َب َوُي خُْهُِوَأ يَُفه  َلَيْك ْمُِف لِفه ُع
َزَُ ِالْج يُاْلْخِرَةُب َِلَُوِف َد ِالْب ءُِالدُّنْيَاُب ا



Orang Yang Bersedekah

Diampuni dosa dosanya1

ِفُْإ ه ُلَك ْمُحَسَنًاُي ضَاع
ور ُحَلِيم 

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 
baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya

kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha
Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

(At-Taghabun [64]: 17)



Dari Jabir ra ia berkata: Sesungguhnya 
Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa 
mempunyai sebuah sumur yang tidak pernah 
diambil minum olehnya, namun makhluk yang 
bernyawa seperti jin, manusia dan burung-
burung yang meminumnya, melainkan ia akan 
diberi pahala oleh Allah di hari kiamat nanti.

Orang Yang Bersedekah

Berpahala Walaupun kpd Burung2



Orang Yang Bersedekah

www.hizbut-tahrir.or.id

يُالسَّرَّ َنُِف ُي نْفِق و َن ِءُوَالُْالَِّذي ضَّرَّا ِءُوَال َنُا كَاظِِمي
َنُِالنَُّ نَُع نَُالْغَيْظَُوَالْعَافِي ي ِن م حْسِ

(Ali Imran [3]: 134)

ُِ سَعَت ْنُ سَعَةُ ِم وُ ذ  ْقُ َلَيُْلِي نِْف ْنُق دِرَُع َوَم ُِهُ ه  ْزق  ِهُِر
َِّلَُّمَاُ فْسًاُإ

سْرًا ُي  ر  ع سْ
(At Thalaq [65]: 7)

Tetap dilakukan Walau dalam  

Keadaan “Sempit”3



Hadits Qudsi

“Dari Abu Hurairah, Wahai Anak Cucu
Adam, Berinfaklah, niscaya Aku akan 

memberi rizky atas kalian.
[HR Muslim]

Allah yang akan Bersedekah4



َّى َت َنَال واُالْبِرَُّح نُْت َُِل َنُوَمَاُت نْفِق واُمِمَّاُت ح ُّو ب
ِنَُّ ء ُفَإ ْي شَ ْنُ م ت نْفِق واُِم

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta

yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, 

maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

(Ali Imran [3]: 92)

Orang Yang Bersedekah

www.hizbut-tahrir.or.id

Sedekah dengan Maksimal5



Bagi yang Tidak Bersedekah

MERUGI

www.hizbut-tahrir.or.id



DOKUMENTASI KEGIATAN







SEKIAN DAN 
TERIMA KASIH



Catatan:
Materi ini merupakan gabungan dari:
1. Buku Go Green & Clean School Melalui Diet Sampah (PSLK 
UMM, 2016); 
2. materi PPT “Sedekah dalam dakwah” (tersedia di: 
https://villailmu.files.wordpress.com/2010/12/sedekah-dalam-
dakwah-mnm-2010.ppt); dan materi PPT Sosialisasi Pengelolaan 
Sampah (tersedia di: http://www.lampenai.desa.id/wp-
content/.../SOSIALISASI-PENGELOLAAN-SAMPAH.ppt);
3. Laporan Pengabdian PPMI PSLK 2017


