
Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun 
disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin. 

 

 

Penelitian pada tahun pertama berfokus kepada pembuatan aplikasi untuk pengelolaan sampah elektronik. 
Pembangunan aplikasi terdiri dari tahapan pada gambar Gambar  1 berikut ini: 

 
Gambar  1 Tahapan pembangunan aplikasi 

1. Pemodelan Bisnis 

Kajian mendalam dilakukan pada saat mendeskripsikan proses bisnis untuk aplikasi e-waste. Selain kajian literatur 
berdasarkan penelitian terdahulu, dilakukan pengkajian terhadap persoalan landasan hukum dalam manajemen 
sampah elektronik. Landasan hukum terkait penangangan sampah B3 sudah tersedia tetapi tidak spesifik tentang 
sampah elektronik.  Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan stakeholder terkait, hal mendasar dalam 
persoalan sampah elektronik adalah adalah belum adanya Peraturan tentang Sampah Elektronik di Indonesia. 
Pengelolaan sampah elektronik dilakukan oleh sektor informal. Karena itu, pada penelitian ini dilakukan kajian 
studi banding tentang Pengelolaan sampah elektronik di berbagai negara. Aplikasi yang dibangun dapat dijadikan 
pendorong / enabler dari kegiatan pengelolaan sampah elektronik sesuai dengan aturan yang diberlakukan.  

 

Mendeskripsikan 
struktur dan proses-
proses bisnis 
organisasi.

Pemodelan 
bisnis

Mendefinisikan 
kebutuhan perangkat 
lunak dengan 
menggunakan diagram 
use case.

Requrirement 
Gathering Mendeskripsikan 

berbagai arsitektur 
perangkat lunak dari 
berbagai sudut 
pandang.

Analisis dan 
perancangan

Menulis kode-kode 
program, menguji, dan 
mengintegrasikan 
unit-unit programnya.

Implementasii
Mendeskripsikan kasus 

uji, prosedur, dan alat 
ukur pengujian.

Pengujian

Menangani konfigurasi 
sistem yang akan 
diserahkan.

Deployment:

C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai 
tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau 
tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian 
sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta 
analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 



Berikut Tabel I rangkuman penelitian tentang pengelolaan sampah elektronik di berbagai negara: 

Tabel I Rangkuman pengelolaan sampah elektronik di berbagai negara 

No Negara Pengelolaan Sampah Elektronik Penjelasan 
1 Jerman 

 

Undang-Undang Peralatan Listrik dan Elektronik (ElektroG) menetapkan 
kewajiban nyata bagi semua pemangku kepentingan terkait (produsen, 
perdagangan, kota, pemilik, pembuang) untuk mengelola limbah elektronik. Ini 
berfokus pada pencegahan limbah, pemeriksaan yang wajar mengenai 
kemungkinan persiapan untuk penggunaan kembali seluruh peralatan atau 
komponen individu serta daur ulang limbah yang ekstensif. Para pemain kunci 
yang terlibat adalah: 
1. Otoritas pengelolaan sampah publik (PuWaMA) 

PuWaMA bertanggung jawab atas pengumpulan limbah elektronik. 
Mereka harus menyiapkan titik pengumpulan di distrik mereka di mana 
konsumen dapat membawa kembali limbah elektronik atau mereka dapat 
mengumpulkan limbah elektronik langsung dari rumah tangga individu. 

2. Produsen EEE (swasta) 
Tanggung jawab produsen dimulai dengan serah terima e-waste oleh 
PuWaMa, distributor dan pengecer. 

3. Lembaga kliring yang dikenal sebagai Elektro-AltgeräteRegister (EAR). 
Koordinasi antara PuWaMA dan produsen sangat penting untuk kelancaran 
sistem pengelolaan limbah elektronik. EAR melakukan tugas-tugas 
koordinatif dan superordinat seperti pendaftaran produsen dan menghitung 
pangsa pasar mereka dan menyediakan wadah bagi produsen untuk 
pengumpulan limbah elektronik. 



No Negara Pengelolaan Sampah Elektronik Penjelasan 
2 Swiss 

 

Terdapat beberapa hal: 
1. Aliran bahan. 
Aliran material dikategorikan menjadi dua jenis - pra-konsumsi dan pasca-
konsumsi. Aliran yang diarahkan dari produsen/importir ke distributor dan 
kemudian ke konsumen adalah aliran pra-konsumsi. Arus pasca konsumsi 
terjadi ketika konsumen membawa kembali e-waste baik ke pengecer atau ke 
tempat pengumpulan yang ditentukan. Setelah fase pengumpulan, material 
diarahkan ke fasilitas pembongkaran atau daur ulang. Selama proses daur ulang, 
pemulihan material dilakukan dan sisa-sisanya dibuang ke tempat penimbunan 
atau insinerator. 
 
2. Aliran keuangan. 
Uang muka daur ulang (ARF) dikumpulkan oleh distributor dan pengecer dari 
konsumen ketika produk baru dijual. Distributor dan pengecer meneruskan 
ARF ke produsen, yang mereka transfer ke dana SWICO atau SENS. Semua 
biaya yang terkait dengan pengumpulan limbah, logistik, dan daur ulang 
ditanggung oleh dana ini. Toko ritel tidak bertanggung jawab atas kompensasi 
apa pun untuk mengumpulkan limbah elektronik karena mereka diwajibkan 
oleh hukum untuk melakukannya. Setelah dikumpulkan, limbah elektronik 
diangkut ke fasilitas pembongkaran atau daur ulang oleh pengangkut resmi di 
bawah SWICO dan SENS. 
 
3. Mengontrol dan memantau aliran yang terkait dengan E-waste. 
Pada setiap tahap aliran material dan keuangan, terdapat mekanisme kontrol dan 
pemantauan. Produsen harus menyerahkan laporan tentang penjualan mereka 
ke organisasi tanggung jawab Produsen (PRO). Pengecer mengkonsolidasikan 
penjualan EEE dan ARF yang dikumpulkan dari sana. Kuantum limbah 
elektronik yang dikumpulkan, diangkut, dan didaur ulang serta kualitas proses 
daur ulang seperti tingkat emisi dan standar keselamatan yang diikuti semuanya 
diperiksa oleh auditor eksternal. 
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3 Jepang 

 

Aliran yang terjadi: 
1. Pengecer bertanggung jawab untuk mengumpulkan produk EOL dari 

rumah tangga ke stasiun agregasi regional. 
2. Produsen harus mendirikan stasiun agregasi regional untuk limbah 

elektronik dan memindahkannya ke fasilitas daur ulang. 
3. Produsen dapat mendaur ulang limbah elektronik di fasilitas daur ulang di 

rumah mereka atau melalui pihak ketiga. 
4. Ada prinsip pengguna akhir-membayar, yaitu, konsumen membayar biaya 

pengumpulan. Konsumen membeli tiket daur ulang yang bisa mereka 
dapatkan baik dari kantor pos atau dari toko ritel. Konsumen harus 
memberikan tiket kepada agen pengumpul saat membuang e-waste 
mereka. Besarnya biaya ditentukan oleh pengumpul. Biaya yang terkait 
dengan tanggung jawab fisik produsen (pembentukan stasiun agregasi 
regional dan pengangkutan produk yang dibuang dari stasiun agregasi 
regional ke pabrik daur ulang) ditanggung dalam biaya daur ulang. 
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6 India 

 

Di India, sebagian besar limbah elektronik dialihkan ke sektor yang tidak 
terorganisir di mana praktik dasar diikuti untuk memproses limbah elektronik. 
Garis putus-putus mewakili sektor yang tidak terorganisir, garis mewakili 
sektor yang terorganisir, dan garis putus-putus mewakili arus yang semi-
terorganisasi. 
Status pemangku kepentingan semi-terorganisir tergantung pada interaksi 
mereka dengan pemangku kepentingan lainnya. 
Para pemangku kepentingan semi-terorganisir pada dasarnya mewakili 
antarmuka antara pemain terorganisir dan tidak terorganisir. 
Sebagian besar limbah elektronik akhirnya berakhir dengan pedagang barang 
bekas dan dealer yang untuk keuntungan ekonomi mengarahkan mereka ke 
sektor yang tidak terorganisir. 

7 Taiwan 

 

Komite Peninjau Tarif Biaya (FRRC), yang diselenggarakan oleh perwakilan 
dari pemerintah, akademisi, produsen, dan kelompok konsumen, setiap tahun 
menentukan tarif dan subsidi untuk setiap produk yang dapat didaur ulang. 
Informasi tersebut diteruskan ke Komite Manajemen Dana Daur Ulang 
(RFMC), yang merupakan biro Administrasi Perlindungan Lingkungan (EPA), 
untuk mengumpulkan biaya dari produsen dan memberikan subsidi kepada 
pendaur ulang untuk mengumpulkan dan mendaur ulang limbah, termasuk 
limbah elektronik. 
Biaya yang dikumpulkan dari produsen ditentukan oleh volume penjualan tahun 
sebelumnya dan biaya pengumpulan dan daur ulang per item. 

8 Korea 
Selatan 

 

Kementerian Lingkungan Korea (KMOE) dapat meminta Korporasi 
Lingkungan Korea (K-eco), untuk memberikan bantuan keuangan kepada 
perusahaan yang menjalankan bisnis daur ulang dan meninjau masalah teknis, 
seperti inspeksi dan analisis untuk sumber daya sirkular. 
Produsen produk elektronik konsumen diharuskan untuk mencapai target daur 
ulang resmi yang ditetapkan oleh KMOE. 
Produsen dapat memenuhi target mereka dengan mengalihdayakan pekerjaan 
ke perusahaan daur ulang komersial, membangun pabrik daur ulang mereka 
sendiri, atau bergabung dengan Producer Responsibility Organization (PRO), 
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di mana produsen harus membayar biaya dan membiarkan PRO melakukan 
daur ulang. 

 

Dari berbagai kajian terhadap sistem pengelolaan sampah elektronik di beberapa negara, beberapa hal dapat disimpulkan bahwa para pihak yang terlibat dalam sistem 
pengelolaan sampah elektronik umumnya terdiri dari: 

1. Produser 
2. Konsumer 
3. Pemerintah 
4. Badan yang ditunjuk pemerintah (misalkan pada negara Korea Selatan, Korea Environment Corporation K-Eco) 
5. Recycle / Kolektor 

 

Hal yang terpenting bahwa setiap produser dikenai kewajiban Extended Producer Responsibilty dan sudah dibentuk Producer Responsibility Organization (PRO).  EPR atau 
tanggung jawab produsen yang diperluas (extended producer responsibility/EPR) adalah strategi untuk menambahkan semua biaya lingkungan yang terkait dengan suatu produk 
sepanjang siklus hidup produk ke harga pasar produk tersebut. Perpanjangan undang-undang tanggung jawab produsen adalah kekuatan pendorong di belakang adopsi inisiatif 
remanufaktur karena "berfokus pada perawatan akhir penggunaan produk konsumen dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan tingkat pemulihan produk dan 
untuk meminimalkan dampak lingkungan dari bahan limbah". Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara resmi di Swedia oleh Thomas Lindhqvist dalam laporan tahun 
1990 kepada Kementerian Lingkungan Swedia.  Dalam laporan selanjutnya yang disiapkan untuk Kementerian, definisi berikut muncul: "[EPR] adalah strategi perlindungan 
lingkungan untuk mencapai tujuan lingkungan dari penurunan dampak lingkungan total dari suatu produk, dengan membuat produsen produk bertanggung jawab 
untuk seluruh kehidupan- siklus produk dan terutama untuk pengambilan kembali, daur ulang, dan pembuangan akhir." Melimpahkan tanggung jawab kepada 
produsen sebagai pencemar bukan hanya masalah kebijakan lingkungan tetapi juga cara paling efektif untuk mencapai standar lingkungan yang lebih tinggi dalam desain 
produk.



Di Indonesia, beberapa peneliti mengusulkan siklus pengelolaan sampah elektronik, seperti di Kota Yogyakarta 
dan di Kota Depok pada Gambar  2 dan Gambar  3 sebagai berikut: 

 
Gambar  2 Pengelolaan sampah elektronik di Yogyakarta 

 
 

Gambar  3 Usulan pengelolaan sampah elektronik di Kota Depok 

Dari diskusi dengan mitra PD Kebesihan Kota Bandung, usulan pengelolaan sampah elektronik dapat mengadopsi 
yang sudah dilakukan oleh Yogyakarta. Akan tetapi, diperlukan diskusi yang lebih intensif lagi dengan para 
pemangku kebijakan. Dikarenakan tujuan penelitian ini membangun aplikasi yang berfungsi sebagai enabler 
kesadaran sampah elektronik untuk masyarakat, maka aplikasi ini dibangun dengan berbagai batasan (seiring 
dengan diskusi berbagai pihak terkait kebijakan dan aturan pengelolaan sampah elektronik). Untuk selanjutnya, 
PD Kebersihan Kota Bandung menjadi UPT Pengelolaan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 
(DLHK) Kota Bandung 

Salah satu hal menarik lainnya adalah bahwa pengelolaan sampah elektronik lebih banyak dilakukan oleh sektor 
non formal, sehingga peran komunitas menjadi sangat penting. Salah satunya adalah komunitas eWasteJR.com 
yang masih berpusat di Jakarta dan Botabek. 

Berdasarkan hasil diskusi, diusulkan proses bisnis sebagai berikut: 

1. Penetapan potential user:  Rumah Tangga, Drop-box / Drop-point PD Kebersihan (TPS), Mitra Drop-
box (Bank Sampah, Pengepul, Sekolah/Universitas, Mall, Kantor Pos, Logistik), Pusat Daur Ulang Kota 
Bandung 

2. Penetapan rancangan alur:  
a. Rumah Tangga – Drop-box  Mitra – Drop-box PD Kebersihan (TPS) – Pusat Pengumpulan e-

Waste Kota Bandung 
b. Rumah Tangga –  Drop-box  PD Kebersihan (TPS) – Pusat Pengumpulan e-Waste Kota 

Bandung 
c. Rumah Tangga  – Pusat Pengumpulan e-Waste Kota Bandung 
d. Drop-box  Mitra – Drop-box  PD Kebersihan (TPS) – Pusat Pengumpulan e-Waste Kota 

Bandung 
e. Drop-box   Mitra –Pusat Pengumpulan e-Waste Kota Bandung 
f. Drop-box   PD Kebersihan (TPS) – Pusat Pengumpulan e-Waste Kota Bandung 



3. Penetapan Rancangan Alur Penjemputan: Armada PD Kebersihan, Mitra Penjemputan 
 

Berikut Gambar  4 merupakan alur pengelolaan sampah elektronik: 

 
Gambar  4 Rancangan alur pengelolaan sampah elekronik 

Pada penelitan ini, potential user yang dapat dipastikan adalah user rumah tangga dan user pusat pengumpulan e-
Waste Kota Bandung (dalam hal ini PD Kebersihan / UPT Pengelolaan Sampah). Pusat pengumpulan e-Waste 
dapat juga berupa mitra pemerintah yang ditunjuk atau ditugasi. 

2. Requirement Gathering 

Pada tahapan ini, dilakukan pendefinisian kebutuhan perangkat lunak dengan menggunakan diagram use case. 
Terdapat 2 requirement: user requirment dan software functional requirement. Berikut Gambar  5 merupakan 
diagram use-case bisnis untuk gambaran sistem e-Waste: 



 
Gambar  5 Diagram Business Use-case 

Berikut Tabel II merupakan rangkuman user dan software requirement: 
Tabel II Rangkuman user dan software requirement 

User Requirement Kode Software Requirement Kode 
User masyarakat ingin dapat melihat jenis 
dan kategori sampah elektronik yang 
dapat dijemput 

UR-
01 

Software  harus dapat menampilkan 
jenis dan kategori sampah elektronik 
yang dapat dijemput 

SFR-01 

  Software  harus dapat menampilkan 
detail sampah elektronik yang dapat 
dijemput 

SFR-02 

User masyarakat ingin dapat melakukan 
permintaan penjemputan sampah 
elektronik 

UR-
02 

Software harus dapat menerima 
permintaan penjemputan sampah 
elektronik dari masyarakat 

SFR-03 

  Software harus dapat melakukan 
pelacakan penjemputan sampah 
elektronik dari masyarakat 

SFR-04 

User mitra kurir ingin mendapatkan 
informasi permintaan penjemputan 

UR-
03 

Software harus dapat 
menyampaikan  permintaan 
penjemputan sampah elektronik dari 
masyarakat ke mitra kurir 

SFR-05 

  Software harus dapat memastikan  
permintaan penjemputan sampah 
elektronik dari masyarakat telah 
diterima oleh mitra kurir 

SFR-06 

User mitra manajeman ingin 
mendapatkan informasi pengumpulan 
sampah elektronik dari masyarakat 

UR-
04 

Software harus dapat menunjukkan 
informasi pengumpulan sampah 
elektronik dari masyarakat ke pihak 
mitra manajemen 

SFR-07 

User mitra ingin dapat mengelola jenis 
dan kategori sampah yang dapat dijemput 

UR-
05 

Software harus dapat mengelola 
jenis dan kategori sampah yang 
dapat dijemput 

SFR-08 

  Sofware harus dapat mengelola 
pengguna  

SFR-09 

 

Berikut Error! Reference source not found. berupa diagram use-case gambaran fungsionalitas aplikasi yang 
dibangun. 



 
Gambar  6 Diagram Use-case 

3. Analisis dan Perancangan 

Pada tahapan analisis dan perancangan ini menghasilkan prototipe sistem yang akan dikembangkan. Terdiri dari 
aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis mobile. Berikut Gambar  7 usulan sistem yang dikembangkan: 



 
Gambar  7 Model proses pada Aplikasi e-Waste 

Model proses yang diusulkan melihatkan pihak masyarakat, kurir dari pihak mitra, drop-box, 
dan pusat pengelolaan sampah elektronik. Masyarakat bertugas memilah sampah dan 
kemudian melakukan pembuangan sampah, baik langsung ke drop-box ataupun meminta 
layanan dari sistem yang dibangun. 
 
Material sampah elektronik dapat diangkut oleh kurir mitra ke drop-box maupun di pusat 
pengelolaan sampah elektronik, tergantung dari keinginan mitra. Informasi permintaan 
pengangkutan dan banyaknya sampah elektronik yang diangkut, akan dicacat di dalam sistem. 
Idealnya, ada aliran keuangan dalam model proses. Namun hal ini dijadikan bahan diskusi 
terbuka berikutnya. Untuk penelitian ini, dibatasi bahwa aplikasi ini ditujukan untuk layanan 
kepada masyarakat. 
 
Gambar  8 berikut ini merupakan prototipe aplikasi. Aplikasi memiliki beberapa fitur utama seperti 
pendaftaran (regisrasii) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan akun sosial media atau 
akun email yang bersangkutan. Aplikasi difokuskan untuk pengelolaan e-Waste yang terkelompok 
berdasarkan kategori tentu. Aplikasi sudah menyiapkan sistem poin untuk setiap e-Waste yang 
dikumpulkan masyarakat, fitur ini bisa diaktifkan dengan mengisi konversi poin yang masih dalam 
proses kajian. Aplikasi ditujukan untuk user kurir yang melakukan penjemputan.  

 



 
Gambar  8 Prototipe aplikasi 

4. Implementasi 

Kode program disimpan dalam penyimpanan github dan dapat dilihat pada lampiran.  



5. Pengujian 

Berikut Tabel III merupakan rangkuman user dan software requirement: 
Tabel III Rangkuman hasil pengujian 

Kode User 
Requirement 

Kode 
Software 
Requirement 

Test 
Case 

Deskripsi TC Kesimpulan Test case 

UR-01 SFR-01 TC-01 Pengujian software harus dapat 
menampilkan jenis dan kategori sampah 
elektronik yang dapat dijemput 

Pass 

 SFR-02 TC-02 Pengujian Software  harus dapat 
menampilkan detail sampah elektronik 
yang dapat dijemput 

Pass 

UR-02 SFR-03 TC-03 Pengujian Software harus dapat menerima 
permintaan penjemputan sampah 
elektronik dari masyarakat 

Pass 

 SFR-04 TC-04 Pengujian Software harus dapat melakukan 
pelacakan penjemputan sampah elektronik 
dari masyarakat 

Pass 

UR-03 SFR-05 TC-05 Pengujian Software harus dapat 
menyampaikan  permintaan penjemputan 
sampah elektronik dari masyarakat ke mitra 
kurir 

Pass 

 SFR-06 TC-06 Pengujian Software harus dapat 
memastikan  permintaan penjemputan 
sampah elektronik dari masyarakat telah 
diterima oleh mitra kurir 

Pass 

UR-04 SFR-07 TC-07 Pengujian Software harus dapat 
menunjukkan informasi pengumpulan 
sampah elektronik dari masyarakat ke 
pihak mitra manajemen 

Pass 

UR-05 SFR-08 TC-08 Pengujian Software harus dapat mengelola 
jenis dan kategori sampah yang dapat 
dijemput 

Pass 

 SFR-09 TC-09 Sofware harus dapat mengelola pengguna  Pass 
 

6. Deployment: 

Aplikasi disimpan di playstore, dalam mode akses yang masih dibatasi. 

Terdapat 150 TPS PD Kebersihan, namun tidak semua dapat menjadi Drop-point. Titik-titik poin yang rencana 
lokasi TPS untuk penanganan sampah B3 dari rumah tangga (dapat dimanfaatkan untuk penampungan sampah 
elektronik): 

AREA LOKASI DROP-BOX TPS 
BANDUNG UTARA  1. TPS Ambon 

2. TPS Tamansari 
3. TPS Komplek Sadang Serang 
4. TD Suci 
 

BANDUNG BARAT  1. TPS Ciroyom 
2. TPS Cibaduyut 
3. TPS Pagarsih 
4. TPS Nyengseret 
 

BANDUNG TIMUR  1. TPS Ciwastra 
2. TPS Pacuan Kuda 
3. TPS Cikadut 



4. TPS Pangaritan 
 

BANDUNG 
SELATAN  

1. SPA Tegalega 
2. TPS Karapitan 
3. TPS BTW (Cicadas) 
4. TPS Sekelimus 
 

 

D.  STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika 
ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan 
intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung 
dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang 
dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas 
mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran 

 

Penelitian tahun pertama ini menjanjikan 2 luaran yaitu luaran wajib berupa HAKI dan luaran tambahan berupa 
publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal dan 1 konferensi internasional bereputasi. 

Luaran wajib berupa HAKI dalam bentuk Hak Cipta Software telah dicapai, dengan produk versi 1.0 yang bersifat 
Minimum Viable Productt (MVP). Produk awal ini difokuskan kepada aspek antara jemput dari masyarakat ke 
pihak mitra kurir, dalam hal ini kurir berasal dari mitra dan menjadi bagian dari layanan masyarakat. Untuk 
selanjutnya, produk ini akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis dan aspek 
legal / kebijakan yang berlaku. Produk ini kemudian akan dirilis dan didaftar ke Hak Cipta Software, diharapkan 
dapat dilengkapi dengan video manual penggunaan yang mudah diakses oleh masyarakat.  

Pengajuan hak cipta dengan Nomor Aplikasi EC00202166632 dan Nomor Sertifikat 000288474. Aplikasi 
dipertimbangkan diberi nama yang memudahkan untuk pengenalan (branding) di masyarakat di kemudian hari, 
sehingga Judul Ciptaan yang didaftarkan: Pokee, Aplikasi pengelolaan sampah elektronik (e-Waste) berbasis 
mobile v1.0. Secara deskripsi Aplikasi pengelolaan sampah elektronik (e-Waste) berbasis mobile versi 1.0 berisi 
modul penjemputan sampah dari user oleh para kurir.  

Sertifikat Hak Cipta sesuai dengan target luaran tahun pertama dapat dilihat pada Gambar  9.  

Luaran berupa publikasi telah disubmit ke Jurnal Internasional bereputasi IEEEAccess, dalam status masih 
menunggu review. Publikasi akan terus diperbaiki sesuai dengan hasil review dan diharapkan bisa segera 
diterbitkan. 

Luaran berupa publikasi ke konferensi, akan dialihkan di tahun kedua.  Diharapkan dengan  mengikuti konferensi 
lebih kepada menjalin jejaring dengan berbagai peneliti dan pihak lainnya, yang dapat bersama-sama 
mengembangkan pengelolaan sampah elektronik ini. Di tahun kedua, akan dilakukan webinar yang tebuka untuk 
masyarakat umum, agar mengetahui adanya aplikasi ini. Webinar akan melibatkan berbagai stakeholder: 
Komunitas, Pemerintah, Pakar/Akademisi, dan Industri Swasta. Kandidat narasumber telah ditetapkan dan telah 
melakukan kegiatan diskusi awal.  

 



 
Gambar  9 Sertifikat Hak Cipta 

E.  PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (jika ada). Bukti 
pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti 
dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada 
bagian isian mitra 

 

Dalam penelitian ini, mitra melakukan pendampingan dalam memberi solusi dan gagasan.  Menurut mitra, ada 2 
kategori sampah: sampah domestik dan sampah spesifik. Aturan perundangan dapat dilihat pada: UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. 
Pada Pasal 2 dituliskan bahwa: 

(1) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: 

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual 

u.b. 

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri 

 

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.

NIP.197112182002121001

REPUBLIK INDONESIA 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN

CIPTAAN
Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202166632, 19 November 2021

Pencipta

Nama : Ayi Purbasari dan Arief Zulianto

Alamat : Jl. Sarijadi Raya No. 102 RT. 04 RW. 06 Kel. Sukarasa Kec. Sukasari,

Bandung, JAWA BARAT, 40152

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Ayi Purbasari dan Arief Zulianto

Alamat : Jl. Sarijadi Raya No. 102 RT. 04 RW. 06 Kel. Sukarasa Kec. Sukasari

Kota Bandung, Bandung, JAWA BARAT, 40152

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Pokee, Aplikasi Pengelolaan Sampah Elektronik (e-Waste) Berbasis

Mobile V1.0

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali

di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

: 19 November 2021, di Bandung

Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali
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Nomor pencatatan : 000288474
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Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta.
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a) sampah rumah tangga; 
b) sampah sejenis sampah rumah tangga; dan  
c) sampah spesifik. 

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam 
rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan 
komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. 

(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 

a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; 
b) sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; 
c) sampah yang timbul akibat bencana; 
d) puing bongkaran bangunan; 
e) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau 
f) sampah yang timbul secara tidak periodik. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 

Menurut mitra, selama ini mitra PD Kebersihan berfokus menangani sampah kategori (a) dan (b), sedangkan 
sampah spesifik (c) belum dapat ditangani secara maksimal. Hal ini dikarenakan belum disiapkannya ekosistem 
penangan sampah spesifik (c). Karena itu, aplikasi yang dibangun diharapkan menjadi stimulus dalam 
membangun ekosistem untuk sampah kategori (a) sampah rumah tangga yang spesifik (c) mengandung bahan 
berbahaya dan beracun (B3) – khusus elektronik.  

Usulan dari mitra, penelitian ini dilakukan dengan 2 tahapan: 1) penyiapan ekosistem sebagai layanan untuk 
masyarakat dan 2) ekosistem bernilai ekonomis seperti pengelolaan sampah yang dapat didaur ulang (plastik dan 
kertas). Mitra sebagai pihak yang bertugas membuat layanan kepada masyarakat, akan berperan sebagai: 

1. Penyedia data terkait kategori sampah elektronik di Kota Bandung 
2. Penyedia data terkait kisaran nilai ekonomis sampah elektronik 
3. Penyedia drop-box tempat menampungnya sampah elektronik 
4. Sosialisasi tentang bahaya dan perlunya penanganan sampah elektronik 
5. Penetapan titik drop box sampah elektronik di Kota Bandung 
6. Penetapan armada untuk penjemputan sampah: dari drop box dan Pusat Daur Ulang Sampah (TPA 

Cicabe) dan dari Masyarakat ke Pusat Daur Ulang Sampah. 
 

Dari 6 usulan opsi penetapan rancangan alur, Mitra mengusulkan bahwa Drop-box  Mitra setara dengan Drop-
box PD Kebersihan (TPS). Sehingga  prioritas untuk alur no (2) dan no (3). Sedangkan untuk Drop-box/Drop-
point belum dapat diprioritaskan, diperlukan diskusi awarness dari para mitra.  

1. Rumah Tangga – Drop-box  Mitra – Drop-box PD Kebersihan (TPS) – Pusat Pengumpulan e-Waste Kota 
Bandung – opsi ini tidak diprioritaskan 

2. Rumah Tangga –  Drop-box  PD Kebersihan (TPS) – Pusat Pengumpulan e-Waste Kota Bandung 
3. Rumah Tangga  – Pusat Pengumpulan e-Waste Kota Bandung 
4. Drop-box  Mitra – Drop-box  PD Kebersihan (TPS) – Pusat Pengumpulan e-Waste Kota Bandung 
5. Drop-box   Mitra –Pusat Pengumpulan e-Waste Kota Bandung 
6. Drop-box   PD Kebersihan (TPS) – Pusat Pengumpulan e-Waste Kota Bandung 

 

Berikut Gambar  10 gambaran drop-box yang disediakan. Drop-box ini belum diperuntukkan khusus sampah 
elektronik, tetap sangat dapata dimanfaatkan. 



  

  
Gambar  10 Contoh Drop-box di TPS Kota Bandung 

Keterlibatan mitra dapat dilihat pada berita acara diskusi bersama mitra terkait. Berikut contoh kegiatan diskusi 
yang dilakukan bersama-sama mitra, mengundang pihak komunitas eWasteJR, pemerintah kota Bandung Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kebersihan, pihak swaste pengelola sampah elektronik (PT TESS) dan juga pakar dari 
akademisi. 

 
Gambar  11 Diskusi bersama mitra dan para stakeholder 

 

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan 
penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian 



tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. 

 

Kendala utama penelitian adalah fakta di lapangan bahwa sampah elektronik belum sepenuhnya dikelola dengan 
maksimal oleh pemerintah. Prioritas kepada rampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Selain itu, sampah 
elektronik masih disamakan dengan sampah B3 pada umumnya. Belum banyaknya pihak swasta dan komunitas 
yang concern dengan sampah elektronik, tidak seperti sampah plastik dan kertas yang sudah memiliki nilai 
ekonomis dalam pengelolahannya. Hal ini menimbulkan juga persoalan lain akan pengolahan untuk sampah 
elektronik ini. Terdapat perusahaan swasta multinasional yang khusus mengelola sampah elektronik dan memiliki 
cabang di Indonesia. Akan tetapi, perusahaan ini tidak dapat menampung semua sampah elektronik. Terdapat juga 
komunitas khusus menangangi sampah elektronik yang digagas oleh anak-anak muda. Namun gerakan masih 
terbatas. 

Fokus utama penelitian adalah membangun aplikasi dimana penerapan aplikasi ini diharapkan mendorong 
percepatan terwujudnya ekosistem penangangan sampah elektronik di Kota Bandung khususnya, dan di Indonesia 
pada umumnya. Karena itu, tetap diperlukan penelitian / kajian terkait pengelolaan sampah elektronik, dimana 
belum adanya aturan pemerintah tentang hal. Perlu banyak diskusi dengan berbagai pihak, dikaitkan dengan EPR 
yang belum maksimal diberlakukan di Indonesia. Hal utama yang perlu diterapkan adalah perbanyak sosialisasi 
ke masyarakat, baik dari sisi bahaya sampah elektronik maupun kesadaran bahwa Poluters Pays Principle.  

Kendala lainnya adanya perubahan strukturisasi pada Mitra  yaitu PD Kebersihan Kota Bandung, dimana BUMD 
ini dibubarkan dan melebur menjadi UPT Pengelolaan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 
(DLHK) Kota Bandung. Meskipun peralihan mtra ini telah dijembatani oleh PD Kebersihan, tetapi aspek formal 
dan inisasi serta penyamaan presepsi tetap perlu dilakukan.  

Kendala berikutnya adalah dalam penerapan aplikasi, dimana pengembangan aplikasi menjadi terkendala 
dikarenakan perlu lebih banyak lagi kajian terkait proses bisnis. Pihak mitra mengusulkan agar aplikasi lebih 
banyak ke layanan publik, karena itu, penerapan aplikasi akan diujicobakan sebagai pilot projek dari pihak mitra.  

Kendala dalam luaran adalah keterlambatan dalam publikasi jurnal dan konferensi yang dijanjikan sebagai luaran 
tambahan. Hal ini dikarenakan terkendala dalam perumusan bahan tulisan dan kajian arahan model proses bisnis. 
Sedangkan untuk luaran wajib dalam bentuk HAKI sudah mendapat persetujuan. 

 

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian selanjutnya dengan 
melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan 
penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut. 

 

Penelitian ini terbagi menjadi dua  bagian. Bagian  pertama dikerjakan pada tahun  pertama,  dimana pada  
tahun pertama ini fokus kepada 1) pengenalan persoalan dan solusi pengangkutan sampah serta memahami dan 
menentukan konteks pengguna, dituangkan dalam bentuk model 2) menentukan kebutuhan pengguna, 
menetapkan solusi perancangan yang dihasilkan,  dan konstruksi aplikasi pengangkutan sampah 3) uji coba dan 
sosialisasi aplikasi layanan pengangkutan sampah disertai dengan evaluasi perancangan terhadap kebutuhan pengguna serta 4) 
Penerapan aplikasi layanan pengangkutan sampah elektronik untuk pilot area di Kota Bandung.  

Tindak lanjut dari penelitian ini adalah melanjutkan penelitian untuk tahun kedua. Bagian kedua dikerjakan pada 
tahun kedua dengan fokus 1) penambahan fitur dan fungsionalitas monitoring dan optimasi rute, 2) menentukan 
kebutuhan pengguna, menetapkan solusi perancangan yang dihasilkan,  dan konstruksi aplikasi dengan fitur 
monitoring dan optimasi layanan pengangkutan e-waste dalam framework terpadu 3) uji coba dan implementasi 
aplikasi layanan pengangkutan e-waste serta 4) penerapan aplikasi layanan pengangkutan sampah elektronik untuk 
area yang diperluas di Kota Bandung 

Tahun pertama difokuskan kepada menghasilkan aplikasi untuk masyarakat dan dapat diterapkan di area pilot 
di Kota Bandung. Disesuaikan dengan armada yang dimiliki oleh PD Kebersihan. Dikarenakan adanya 
penyesuaian dengan kondisi mitra, maka kegiatan pilot project dialihkan di tahun kedua. Tahun kedua 
diharapkan tetap dapat menghasilkan perangkat lunak terpadu hasil pengembangan yang dilengkapi dengan fitur 
monitoring dan optimasi rute, terdiri dari web pengelola (diperuntukkan untuk manajemen dan staf operasional) 
dan aplikasi untuk penjemput berupa aplikasi mobile dengan memanfaatkan local base sytem (LBS). Dibuat 
menggunakan bahasa pemrograman open source dan kakas bantu pengembangan aplikasi mobile android. 
Pengembangan lebih lanjut menuju ke perangkat lunak terpadu / sistem informasi pengelolaan sampah 
yang dilengkapi dengan algoritma optimasi rute yang (vehicle routing problem) merupakan 
pengembangan dari web pengelola yang sudah dibangun pada tahun pertama. Algoritma optimasi rute 



dengan pendekatan vehicle routing problem dikontruksi modul terpisah yang dapat digunakan atau tidak, 
tergantung dari situasi dan kondisi real di lapangan.  

Tahun pertama menargetkan luaran publikasi yang dipublikasikan ke jurnal dan juga mengikuti 
konferensi internasional bereputasi. Publikasi belum dapat diterbitkan pada tahun pertama dikarenakan 
masih dalam proses pemeriksaan, sehingga perbaikan publikasi akan dilanjutkan pada tahun kedua. 

Berikut bagan rencana tindak lanjut penelitian, yaitu melakukan kegiatan tahun kedua sebagai berikut: 

 
Gambar  12 Rencana kegiatan tahun kedua 

Berikut Tabel IV rencana kegiatan tahun kedua: 
Tabel IV Jadwal kegiatan tahun kedua 

No Jenis Kegiatan 
Tahun 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pengembangan aplikasi menuju ke perangkat lunak 
terpadu pengelolaan sampah                          

a Requirement gathering                         

b Software Analysis and Design Modeling                         

c Pengkodingan algoritma dengan bahasa 
pemrograman Web/Mobile                         

d Pengujian level unit testing dan system testing                         

2 Penambahan fitur dan fungsionalitas monitoring dan 
optimasi                         

a Identifikasi kebutuhan fitur dan fungsionalitas                         

b Konstruksi dan integrasi fitur                         

c Pengujian perangkat lunak dan simulasi                         

3 
Uji coba dan implementasi aplikasi terpadu layanan 
pengangkutan e-waste (dilengkapi pembuatan video 
sosialisasi) 

                        

4 Penulisan paper konferensi internasional, 
pelaksanaan konferensi, dan pendaftaran HKI                         
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5 Penulisan jurnal internasional dan HKI                         

6 Pembuatan log penelitian                         

7 Pembuatan laporan                         

8 Persiapan monitoring dan evaluasi                         

 

Dari roadmap yang telah disiapkan, seperti terlampir pada Gambar  13 berikut ini, diharapkan pada tahun 2023 
sudah dapat dimulai membentuk aplikasi yang mendukung ekosistem pengelolaan sampah elekronik yang 
memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, aplikasi diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat luas. 

 
Gambar  13 Roadmap penelitian e-Waste 

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya 
pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
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