
 
  Call for Proposal 

Digitalisasi Pencatatan Data Sampah  Melalui Website Aplikasi
 

1. Latar Belakang 
 
Sampah adalah masalah global yang hingga kini masih dicari solusinya. Produksi sampah 
masyarakat yang setiap harinya selalu bertambah, menyebabkan timbulan yang semakin 
menggunung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Di Indonesia penanganan utama dalam 
pengelolaan sampah adalah pemusnahan dengan penimbunan pada TPA. Padahal jika dikelola 
dengan baik, sampah rumah tangga masih bisa dimanfaatkan dengan cara daur ulang.  
 
Plastic Smart Cities (PSC) merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh World Wide Fund for 
Nature (WWF) dengan misi untuk menginspirasi dan mendorong kota-kota serta pusat-pusat 
kegiatan pesisir untuk menghentikan terjadinya kebocoran sampah plastik ke alam pada 
tahun 2030 dengan kerjasama antara pemangku kepentingan di seluruh dunia. 
 
Di tahun kedua program PSC yang telah memiliki banyak mitra dalam implementasinya. Untuk 
mempermudah pencatatan, pemantauan, pengelolaan sampah dan pengembangan bank 
sampah maka dirasa penting untuk melakukan digitalisasi pencatatan bank sampah bagi mitra 
PSC melalui sistem aplikasi dan dashboard.  
 
Adapun beberapa keunggulan dari sistem digital ini yaitu, pengelolaan data dicatatkan secara 
digital sehingga lebih praktis; pengelola bank sampah dapat mengelola tabungan nasabah 
secara transparan; keamanan data terjamin; menggunakan smartphone baik android/ios agar 
dapat melakukan pencatatan lebih mudah dan nyaman; pengelola juga dapat melakukan 
aktivitas pencatatan/transaksi secara offline.  
 
Melalui aplikasi ini diharapkan pencatatan dan pengelolaan menjadi lebih mudah bagi 
pengurus dan nasabah, memberikan akses informasi bagi para mitra PSC untuk produk 
upcycled yang dikelola sehingga mampu menghubungkan dan memperluas jaringan potensi 
bisnis dan mempermudah dalam melakukan pemantauan terhadap kondisi terkini dan 
pengembangannya dimasa mendatang.  

 
2. Tujuan  

 

• Proses pencatatan praktis, cepat dan real time 

• Memudahkan dalam penyimpanan dan pengelolaan data 

• Memudahkan dalam pemantauan dan pengembangan organisasi dimasa mendatang.  

• Tersedianya design architecture aplikasi.  
 

3. Output 
 

• Pencatatan digital data sampah dari mitra dan internal PSC dapat dalam bentuk website 
aplikasi

• Dokumentasi dalam bentuk buku manual 

• Pelatihan penggunaan aplikasi



• Pemeliharaan sistem aplikasi hingga program PSC berjalan sampai 2024 
 

4. Pengguna Aplikasi 
 
Aplikasi ini akan digunakan oleh mitra PSC seperti Bank Sampah Unit (BSU), TPS3R atau 
stakeholder lain yang menjadi mitra PSC di wilayah Jakarta, Depok dan Bogor. Aplikasi ini tidak 
hanya menyediakan pencatatan secara digital namun juga dapat memfasilitasi para pengurus 
Bank Sampah Unit (BSU) dan TPS3R untuk dapat melakukan pembukuan laporan dengan 
mudah menggunakan aplikasi ini. 
 
Adapun Bank Sampah Unit (BSU) dan TPS3R yang telah menjadi mitra PSC per tahun 2022 
adalah : 
Jakarta  : 1. Yayasan Pulo Kambing 
    2. Bank Sampah Unit 68 Jakarta 
    3. Bank Sampah Unit Puspa Cindra Kana 
Depok   : 1. Yayasan Wangi Bumi Nusantara (97 Bank Sampah Unit) 
    2. Bank Sampah Unit Annisa 
    3. Bank Sampah Induk Rumah Harum 
    4. Pokdarwis 
    5. Perkumpulan Toemboeh 
Bogor  : 1. TPST Mutiara Bogor Raya 
    2. Yayasan Bumi Selaras Sejahtera (Bank Sampah Unit Ranggamekar) 

  3. Satgas Naturalisasi Ciliwung  
 
Catatan: Jumlah mitra PSC akan bertambah dari waktu ke waktu seiring dengan semakin 
bertambahnya kegiatan. 
 

5. Ruang Lingkup Aplikasi 
 
Saat ini PSC sedang mengembangkan micro-site PSC pada web resmi WWF-ID dan aplikasi ini 
diharapkan menjadi bagian dari micro-site PSC yang berisikan informasi tentang mitra PSC.  
 
Adapun informasi yang perlu ada dalam aplikasi ini, diantaranya adalah: 
a. Tampilan ketika masuk dalam aplikasi berupa peta lokasi mitra dimana PSC beroperasi dan 

dapat ditelusuri di tiap wilayahnya (contoh lokasi peta seperti recycle point Le-Minerale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
b. Per wilayah ketika di klik akan muncul nama lembaga yang menjadi mitra PSC 
c. Profil Mitra PSC 

- Nama mitra   
- Alamat mitra 
- Lokasi mitra dan koordinat mitra dapat terhubung dengan Google Maps 
- Contact person yang bisa dihubungi → dapat terlink dengan Whatsapp mitra 
- Layanan yang bisa diakses oleh masyarakat umum seperti penjemputan dan 

pengantaran langsung ke lokasi mitra, informasi lebih lanjut dapat ter link dengan 
Whatsapp mitra 

- Nama pimpinan/ketua mitra 
- Jumlah yang dilayani → bisa ditampilkan per bulan dan per tahun 

(1) Kepala Keluarga/KK (household) 
(2) Selain KK (non-household) 

- Jumlah sampah yang terkumpul → bisa ditampilkan per bulan, per tahun 
(1) Sampah Organik (Sampah yang mudah terurai oleh alam) : kg/ton  
(2) Sampah Anorganik (Sampah yang dapat diguna ulang/di daur ulang) : kg/ton 
(3) Sampah Lainnya : kg/ton 

 

Sampah Organik a. Sisa Makanan 
b. Serasah (Daun Kering) 
c. Sampah lainnya yang mudah terurai oleh alam 

Sampah 
Anorganik 

a. Sampah Plastik : 
✓ Gelas A : 
✓ Gelas B :  
✓ Gelas Warna :  
✓ Bodong A 
✓ Bodong B 
✓ Bodong Warna 
✓ Pet Bening 
✓ Pet Biru 
✓ Pet Warna 
✓ Monti 
✓ Tutup Botol Kemasan  
✓ Tutup Galon 
✓ Galon 
✓ Plastik Asoy 
✓ Plastik Putih 
✓ CD 
✓ Mainan 
✓ Impek 
✓ Naso 
✓ Kristal 
✓ Kabel / Kulit Kabel 
✓ Paralon 
✓ Akrilik 
✓ Ember Hitam 
✓ Emberan 
✓ Gabruk 
✓ Lainnya 

b. Sampah Kertas : 



✓ Kardus 
✓ Koran 
✓ Majalah 
✓ Putihan 
✓ Buram/Campuran 
✓ Duplek/Boncos 
✓ Buku 
✓ Kornes 
✓ Tetrapack 
✓ Kertas Semen 
✓ Lainnya 

c. Sampah Logam 
✓ Besi 
✓ Kabin/Talbes 
✓ Kaleng 
✓ Seng 
✓ Tembaga Merah 
✓ Tembaga Bakar 
✓ Kuningan 
✓ Aluminium Plat (Panci) 
✓ Aluminium Rongsok 
✓ Babet 
✓ Timah 
✓ Lainnya 

d. Sampah Kaca : 
✓ Botol beling 
✓ Kaca 
✓ Lainnya 

e. Sampah Karet 
f. Sampah Tekstil 

✓ Karpet 
✓ Lainnya 

Sampah Lainnya a. Produk rumah tangga yang mengandung B3/Limbah B3 
yang tidak digunakan lagi; misal minyak jelantah 

b. Bekas kemasan produk yang mengandung B3/Limbah B3; 
misal Aki 

c. Barang elektronik yang tidak digunakan lagi 
d. Produk atau kemasan lainnya yang mengandung 

B3/Limbah B3 yang tidak digunakan lagi 
e. Lainnya (bisa diisi sendiri sesuai kebutuhan) 

 
- Jumlah sampah anorganik yang terjual → per bulan per tahun 
- Jumlah sampah yang dimanfaatkan menjadi produk daur ulang/guna ulang → per bulan 

per tahun 
- Jumlah nasabah yang terdaftar → per bulan, per tahun 
 

Output Aplikasi :  

• Produk daur ulang dapat muncul dan dapat diklik terlihat produknya serta deskripsi 
produk serta informasi pemesanan yang terkoneksi ke Whatsapp 

• BSU akan memasukkan (input) data nasabah dan setor sampah, nasabah punya akses 
untuk pantau pencatatan digital tentang statusnya. 



• Pencatatan terkait pengurangan sampah yang dilakukan oleh tim internal PSC dengan 
keterangan sebagai berikut:  
-No.  
-Tanggal 
-Output 
-Lokasi 
-Kegiatan 
-Jumlah Peserta 
-Pengurangan sampah 
-Pengumpulan sampah 
-Recycle sampah 
 

• Pencatatan terkait pengurangan sampah yang dilakukan oleh mitra dengan deskripsi 
sebagai berikut:  
- Nama Nasabah 
- Alamat Nasabah  
- Nomor Telepon (Whatsapp) 
- Jumlah Anggota Keluarga yang tinggal bersama  
- Status Nasabah : Terdaftar sejak kapan 
-                                Terakhir penyetoran kapan 
- Jumlah Tabungan Sampah (Kredit, Debit, Saldo) 
- Jumlah sampah yang telah dikumpulkan → per bulan, per tahun 
- Jadwal penjemputan atau pengantaran langsung → terkoneksi dengan Whatsapp 

BSU 
- Untuk pencetakan ini akan kami hadirkan dalam bentuk tombol untuk mengunduh. 

Sehingga user dapat menyimpan maupun mencetak laporannya masing-masing. 
Terkait dengan hal ini, jika ada kebutuhan BSU dalam analisa yang dibutuhkan, 
mungkin bisa juga dihadirkan dalam dashboard. Grafik-grafik yang ditampilkan dapat 
diunduh dalam format .png atau .jpg untuk nantinya mereka gunakan dalam 
pembuatan laporan. Tujuannya lebih untuk mempermudah mitra PSC dalam 
penyusunan laporannya, serta dapat terstandarisasi sehingga lebih mudah dalam 
melakukan analisa dampak. 

- Akses terkait tabungan E-mobile nasabah Bank sampah dibuat agar masing-masing 
mitra memiliki kode akses tersendiri yang hanya dapat diakses oleh ybs.  

- Kolom harga dapat diubah oleh mitra, mengingat harga fluktuatif plastik 

• Spesifikasi Server: apache 2.4, php 7.0, mysql 
 

6. Tahapan dan Output Aplikasi 
 

Tahapan Output Hari Kerja 

Tahap 1. Konsep dan Design 
- Menyiapkan kerangka konsep aplikasi 

dan dashboard 
- Menyiapkan tools system yang akan 

digunakan di aplikasi 
- Menyiapkan konsep struktur aplikasi 

dan dashboard 
- Menyiapkan dummy desain tampilan 

aplikasi dan dashboard versi desktop 
dan versi mobile 

 
- Konsep, structure, dan tools 

aplikasi dan dashboard 
- Dummy desain versi desktop 

dan mobile 

 
5 

Tahap 2. Konsultasi dan Koordinasi   



- Konsultasi dan koordinasi dengan tim 
PSC WWF-ID 

- Konsultasi dan koordinasi dengan tim 
IT WWF-ID 

- Konsultasi dengan tim 
Communications untuk memasukkan 
dalam kanal microsite website PSC 
WWF-ID 

- Notulensi hasil konsultasi 
dan koordinasi 

5 

Tahap 3. Implementasi dan Apps 
Developing 
- Pengembangan dan pemrograman 

struktur aplikasi dan dashboard 
- Pengembangan dan pemrograman 

aplikasi dan dashboard 
- Pengembangan dan pemrograman 

apps and dashboard security 
- Pengembangan dan pemrograman 

apps and dashboard database 
- Pengembangan java scrip dan 

smooting 
- Pengembangan server, hosting, dan 

bandwith 

 
- Aplikasi dan dashboard 

berfungsi dengan desain dan 
spesifikasi sesuai tahapan 
sebelumnya 

 
10 

Tahap 4. Migrasi dan Integrasi Data 
- Mapping data 
- Migrasi data digital 
- Konversi data non digital ke digital 

 
- Tabel data, linkage, dan 

source (softcopy/hardcopy) 

 
5 

Tahap 5. Web Maintenance 
- Maintenance apps dan dashboard 

 
- Dilakukan 3 kali per bulan 

 
 

 
7. Kualifikasi Calon Penyedia Jasa 

 
Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dan sesuai dengan tahapan kegiatan maka dibagi 
menjadi kelompok kerja (tim), yaitu:  
1. Tim Teknis Perancangan  
2. Tim Teknis Pemrograman  
3. Tim Evaluasi 
 
Adapun uraian tugas sebagai berikut:  
1. Tenaga Ketua Tim (Team Leader)/ Ahli Sistem Informasi bertugas memimpin tim, 

bertanggung jawab atas koordinasi tim serta integrator sistem meliputi aplikasi dan 
jaringan computer sebanyak 1 orang minimal S1 dengan bidang Sistem Informasi/ Teknik 
Informatika/ Ilmu Komputer dan berpengalaman minimal 3 tahun. 

2. Tenaga Ahli Sistem Analis bertugas sebagai perancang desain input, desain proses serta 
desain output dan rancangan database sebanyak 1 orang dengan background pendidikan 
S1 Teknologi Informatika/ Sistem Informasi/ Ilmu Komputer berpengalaman dalam 
software engineering minimal 2 tahun. 

3. Tenaga Ahli Database Desainer bertugas sebagai perancang database sistem sebanyak 1 
orang dengan background pendidikan S1 Teknologi Informatika/ Sistem Informasi/ Ilmu 
Komputer berpengalaman dalam database design dengan DBMS maupun RDBMS minimal 
2 tahun. 



4. Tenaga Ahli Programmer/ Application Development bertugas sebagai penerjemah 
rancangan ke dalam script/coding bahasa pemrograman sebanyak 1 orang dengan 
background Pendidikan S1 Teknik Informatika berpengalaman minimal 3 tahun dan 
menguasai minimal salah satu bahasa pemrograman berbasis web (apache 2.4, php 7.0, 
mysql). 

 
8. Timeline/Workplan 

 

No Kegiatan Tahun 2023 
Maret April  Mei-Oktober 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Kick-off meeting    X          

2 Tahap 1: Konsep & desain    X          

3 Tahap 2: Konsultasi & 
koordinasi 

   X          

4 Pencairan termin 1 (30%)      X         

5 Tahap 3: Implementasi & 
pengembangan aplikasi & 
dashboard 

     X  X        

6 Pencairan termin 2 (30%)      X       

7 Tahap 4: Integrasi data       X       

 Pencairan Termin 3 (40%)       X      

8 Pelatihan penggunaan 
aplikasi & dashboard 

       X  X     

9 Maintenance         X  X  X  X  

 
9. Pelaporan Pekerjaan 

 
Konsultan akan melaporkan pekerjaannya kepada Stakeholders Engagement Officer Jakarta, 
Depok dan Bogor untuk mendapatkan persetujuan dan penyampaian dari setiap output sesuai 
pengawasan dari Plastic Smart Cities Project Coordinator.  
 

10. Durasi Pembayaran  
 
Durasi pembayaran untuk pekerjaan ini akan berlangsung mulai April – Juli 2023. Dengan total 
biaya maksimum RP 255. 097. 500 (sudah termasuk pajak) yang akan dibayarkan dalam 3 
tahap dengan rincian sebagai berikut:  
a. 30% pemenuhan penandatanganan kontrak, penyampaian konsep desain dan konsultasi 

serta koordinasi 
b. 30% setelah konsultan menyampaikan implementasi aplikasi & dashboard.  
c. 40% setelah konsultan mendapatkan persetujuan akhir atas hasil akhir (output) dari tim 

PSC-WWF ID 
 

11. Cara Pendaftaran 
 
Mengirimkan proposal maksimum 5 halaman, yang meliputi:  
a. Cover Letter 
b. Deskripsi Perusahaan 
c. Referensi project yang telah dilakukan sebelumnya sekurangnya 2 (dua) pekerjaan yang 

relevan terkait kebutuhan pembuatan aplikasi & dashboard 
d. Skema aplikasi, rencana kerja dan timeline 



e. Tim Proyek 
f. Budget 
 
Konsultan yang tertarik wajib melampirkan:  
a. CV seluruh tim 
b. Dokumen Legalitas (akta pendirian, akta perubahan, SK Kemenkumham terkait akta, 

xNPWP, SKT, SPPKP, nomor rekening perusahaan) 
 
Seluruh kelengkapan dokumen yang disebutkan di atas dikirimkan melalui email ke: 
procurement@wwf.id, cc: bardina@wwf.id. Seluruh aplikasi diterima paling lambat tanggal 
20 Maret 2023 23:59 (GMT+7) dan akan melalui review sesuai peraturan yang berlaku. WWF 
berhak untuk tidak menerima tender yang diajukan.
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