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Terms of Reference 

OPTIMALISASI DAN KAJIAN TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH  

DAN EKONOMI SIRKULAR DI KOTA PEKALONGAN 

 

I. LATAR BELAKANG 

KEMITRAAN melalui skema pendanaan Adaptation Fund (AF) saat ini sedang menjalankan 

program melalui pendekatan 3M (Melindungi-Mempertahankan-Melestarikan) menuju 

Ketahanan Iklim. Salah satu permasalahan yang mendesak untuk segera ditangani di Kota 

Pekalongan adalah masalah persampahan. Berdasarkan sumber dari Peraturan Walikota 

Pekalongan Tahun 2019 yang terdapat dalam Laporan Kajian Pengelolaan Sampah Kota 

Pekalongan Tahun 2021, potensi timbunan sampah Kota Pekalongan pada tahun 2025 sebanyak 

59.484 ton/tahun. Dari hasil perhitungan sampah perkapita yang dilaporkan dalam Kajian 

Pengelolaan Sampak Kota Pekalongan Tahun 2021 sejumlah 0,51 Kg/orang/hari dengan 

komposisi terbesar adalah sampah organik disusul sampah plastik dan sampah kertas/kardus. 

Permasalahan persampahan di Kota Pekalongan diantaranya adalah usia TPA yang sudah 

melampaui usia teknis – dibangun pada tahun 1992 dan kapasitas daya tampung yang semakin 

terbatas – saat ini sudah mencapai 86% dari total luas 5 Ha1, lokasi TPA yang masih cukup 

berdekatan dengan area permukiman (0,3 Km) dan badan air (0,1 Km)2. Permasalah lain adalah 

belum optimalnya upaya pengelolaan sampah dari sektor pemberdayaan masyarakat. Kendala 

utamanya adalah rendahnya kepedulian masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya 

(rumah tangga dan usaha), masyarakat masih merasa terbebani iuran sampah sehingga 

membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan tersumbatnya drainase hingga 

memperparah kondisi banjir. Wilayah yang terkena dampak rob dan banjir yaitu Panjang Wetan, 

Panjang Baru, Kandang Panjang, Bandengan, Padukuhan Kraton, Krapyak, Degayu dan Pasir 

kraton kramat dan 5 wilayah kelurahan lain di Kota Pekalongan. 

Maka dari itu diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam 

pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan target 

Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah), yakni: “Kota Pekalongan dengan Penanganan 

Sampah 70% dan Pengurangan Sampah 30% pada Tahun 2025”. Visi dan misi yang berkaitan 

dengan pengelolaan sampah dalam rencana pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan 

selaras dengan Peraturan Daerah Pekalongan Nomor 7 tahun 2020, tentang perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. 

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru, dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan 

penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan 

kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, 

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir serta ketentuan sanksi yang 

tegas. Dalam paradigma baru itu pula, sampah dipandang sebagai sumber daya yang 

mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. 

Sebagai upaya pengurangan sampah dari hulu (rumah tangga dan tempat usaha) 

dibangun TPS3R yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan dengan pengumpulan, pemilahan, 

penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup 

(DLH) Kota Pekalongan mengelola 21 TPS3R/OOPS (Pekalongan Timur: 4 lokasi, Pekelongan 

 
1 Laporan Hasil Implementasi Proyek Perubahan Data “OOPS MAMI” Strategi Pengelolaan Persampahan 
Berbasis Ekonomi Berkelanjutan Di Kota Pekalongan 
2 Laporan Akhir Kajian Pengelolaan Sampah Tahun 2021, oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. 
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Utara: 4 lokasi, Pekalongan Selatan: 5 Lokasi dan Pekalongan Barat: 8 Lokasi). Sistem operasional 

TPS3R ini disediakan oleh pemerintah daerah dengan memperkerjakan 2 sampai dengan 4 orang 

pengelola TPS3R yang berasal dari masyarakat sekitar lokasi TPS3R. Bangunan TPS3R disediakan 

oleh pemerintah yang difasilitasi dengan peralatan seperti gerobak, motor roda 3, alat pencacah, 

sekop, pengayak dan bak-bak pembuatan kompos. Melalui ketersediaan fasilitas ini, para 

pekerja TPS3R berkewajiban untuk menyetorkan minimal 100 Kg pupuk kompos/bulan/orang 

pengelola ke DLH. Upaya pengurangan sampah ini belum optimal, masih ada sejumlah 55% 

residu dari TPS3R yang dibuang ke TPA dan kondisi saat ini dari 21 TPS3R tersebut 3 diantaranya 

tidak aktif.  

Upaya pengoptimalkan kembali peran dan memandirikan pengelolaan sampah di TPS3R 

maka DLH Kota Pekalongan menginisiasi program OOPS MAMI (Omah Olah Pilah Sampah 

Mandiri dan Berekonomi) yang selanjutnya disebut dengan OOPS MAMI. OOPS MAMI ini sebagai 

strategi pengelolaan persampahan Kota Pekalongan, menargetkan akhir tahun 2025 terjadi 

pengurangan sampah pada sumbernya sehingga terjadi pengurangan sampah yang dibuang di 

TPA Degayu yang sudah overload. Penanganan sampah campur yang dibuang oleh masyarakat 

dan pelaku usaha yang selama ini dibuang ke TPA karena proses pilah tidak dapat dilakukan oleh 

pengelola TPS3R akan dilakukan oleh mesin pemilah sampah yang memilah sampah organik 

menjadi bubur organik dan anorganik terpisah secara otomatis oleh mesin tersebut. 

Pemberdayaan berekonomi dilaksanakan pemberdayaan pengetahuan SDM dalam budidaya 

larva maggot lalat BSF (Black Soldier Flay), budidaya larva ulat hongkong (Tanebrio Molitor) dan 

budidaya cacing, pupuk organik super sisa maggot/ulat hongkong (Kasgot), untuk cacing 

(Kascing), pupuk kompos organik melalui komposter, pupuk cair, pertanian dan perkebunan 

konvensional maupun system hidroponik, perikanan dan peternakan, Biomassa pengganti 

batubara berupa RDF (Refuse Derived Foel), SRF (Solid Recovered Foel), pirolisis plastik menjadi 

aditiv setara pertalite dan solar, gas metan melalui biodigester, plastik residu menjadi paving 

block serta marketing plastik yang memiliki nilai ekonomi yang berkolaborasi dengan Bank 

Sampah Induk Kota Pekalongan. OOPS MAMI akan menjadi mandiri bisa membiayai dirinya baik 

gaji bulanan, bahan bakar harian, ekstra fooding dan tidak lagi menarik iuran sampah pada 

masyarakat. Manfaat lainnya: media edukasi kepada masyarakat untuk memilah sampah, 

alternative sebagai lapangan pekerjaan mengurangi pengangguran dengan melahirkan 

pengusaha-pengusaha baru farm intregated, meningkatkan perekonomian masyarakat, 

ketahanan pangan, gizi dan ketahanan energi. 

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH sebagai pengkoordinasi di bidang 

kebersihan dan pengelolaan sampah terkait pengurangan sampah dengan program OOPS MAMI, 

secara bertahap DLH sudah melakukan kegiatan diantaranya:  

1. Meresmikan OOPS MAMI Bendan terletak di jalan Slamet Kelurahan Bendan Kergon 

Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sebagai Pilot Project pemilahan sampah, 

budidaya maggot, budidaya lalat BSF, pupuk Kasgot, Budidaya Lele, ayam dan marketing 

plastik,  

2. Sosialisasi dan pembentukan Bank sampah unit di tingkat kelurahan se kota Pekalongan 

melalui pemberdayaan Tim Pengerak PKK,  

3. Pemberdayaan dan Fasilitasi Bank sampah induk Kota Pekalongan dengan perbankan yaitu 

Bank Pekalongan sebagai BUMD,  

4. Sosialisasi program kampung pro iklim dalam prespektif pengelolaan sampah pada Pokja API 

di 8 keluarahan intervensi program AF ,  
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5. Sosialisasi program pengurangan sampah dengan catur pilar kelurahan difasilitasi oleh 

Kecamatan,   

6. Rencana Program GEBRAK KOBER (Gerakan Bersama Rakyat Atasi dan Kurangi Sampah 

Menuju Kota Bersih) melalui Donasi Sampah dan Jlantah dalam rangka mengumpulkan dana 

dari jual sampah dan jlantah untuk membiayai program-program masyarakat terkait 

pengelolaan sampah di Kota Pekalongan.  

Sejak penandatangan Perjanjian kerjasama dengan Pemerintah kota Pekalongan, 

KEMITRAAN melalui Program Adaptation Fund Pekalongan dalam rangka mendukung dan 

mendampingi Pemerintah Kota Pekalongan dalam menangani permasalahan sampah yaitu 

Sampah habis di sumbernya, sampah bukan masalah melainkan berkah dan anugrah dan 

pengurangan sampah yang dibuang ke TPA Degayu melalui Program OOPS MAMI yang telah 

dikembangkan oleh DLH Kota Pekalongan yaitu dengan pembangunan sarana pengelolaan 

sampah terpadu diharapkan dapat memberikan solusi nyata untuk menangani permasalahan 

sampah dari hulu sampai hilir serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dukungan 

KEMITRAAN sebagai replikasi pengelolaan OOPS MAMI, tentunya diperlukan pembelajaran 

pelaksanaaan kaji terap pengelolaan program OOPS MAMI yang lebih dahulu dilakukan di 

Bendan, Pekalongan Barat. Proses pembelajaran ini akan terangkai dalam kegiatan optimalisasi 

dan kajian teknis secara partisipatif yang mencakup aspek strategi (pengoptimalan kinerja 

OOPS/program pengelolaan sampah), struktur (regulasi tentang kebijakan dan strategi daerah 

serta pelibatan pihak swasta dan masyarakat), proses (desain dan petunjuk teknis pelaksanaan 

pengelolaan sampah), system penghargaan (penegakan regulasi pengelolaan sampah) dan SDM 

(pengetahuan masyarakat tentang olah dan pilah sampah). Hasil optimalisasi dan kajian teknis 

tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk pendekatan atau strategi 

implementasi pengelolaan sampah melalui optimalisasi program OOPS MAMI di Kota 

Pekalongan khususnya di 8 kelurahan lokasi intervensi Program AF Pekalongan sebagai lokasi 

yang terdampak banjir Rob. 

 

II. TUJUAN 

Tujuan optimalisasi dan kajian teknis ini adalah membantu KEMITRAAN dan DLH Kota 

Pekalongan untuk mendapatkan pembelajaran dari pilot project program OOPS MAMI di 

Bendan, Pekalongan Barat. Hasil kaji kondisi eksisting pengelolaan sampah di 8 kelurahan 

intervensi program AF Pekalongan dan 5 kelurahan tambahan terdampak banjir rob, sebagai 

landasan penyusunan desain teknis/business plan optimalisasi program OOPS MAMI yang akan 

direplikasi di Kertoharjo, Pekalongan Selatan.  

 

III. SASARAN PEKERJAAN 

1. Mengidentifikasi dan memetakan pembelajaran kaji terap program OOPS MAMI di Bendan, 

Pekalongan Barat yang mencakup aspek: strategi (pengoptimalan kinerja OOPS/program 

pengelolaan sampah), struktur (regulasi tentang kebijakan dan strategi daerah serta 

pelibatan pihak swasta dan masyarakat), proses (desain dan petunjuk teknis pelaksanaan 

pengelolaan sampah), system penghargaan (penegakan regulasi pengelolaan sampah) dan 

SDM (pengetahuan masyarakat tentang olah dan pilah sampah). 

2. Memetakan permasalahan persampahan dan identifikasi kebutuhan dari tingkat rumah 

tangga sampai dengan TPS3R sebagai kondisi eksisting di wilayah intervensi program AF 
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Pekalongan 8 Kelurahan dan 5 wilayah kelurahan lain di Kota Pekalongan untuk mendukung 

optimalisasi program OOPS MAMI.  

3. Menyusun desain/Business plan optimalisasi program OOPS MAMI yang direplikasi di 

Kertoharjo, Pekalongan selatan sebagai peningkatan layanan dan pemberdayaan 

pengelolaan sampah kota Pekalongan melalui pelibatan pemerintah, masyarakat dan pihak 

swasta sebagai sirkular ekonomi. 

 

IV. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN 

Lingkup pekerjaan dari kegiatan Optimalisasi dan kajian teknis Pengelolaan Persampahan dan 

Ekonomi Sirkular di Kota Pekalongan mengacu pada: 

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan 

Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.  

2. Surat Edaran Dirjen Cipta karya No.03/SE/DC/2020 tentang Pedoman Teknis TPS3R 

Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Dirjen Cipta Karya. 

3. Peraturan daerah Kota Pekalongan No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kota 

Pekalongan No. 16 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. 

4. Peraturan Wali Kota Pekalongan No. 18 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Kota 

Pekalongan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah 

rumah Tangga. 

Dengan kebijakan sebagaimana mengacu diatas, maka ruang lingkup untuk mendukung 

pekerjaan optimalisasi dan kajian teknis Pengelolaan Persampahan dan Ekonomi Sirkular di Kota 

Pekalongan, yakni: 

1. Pengumpulan data dan informasi pembelajaran kaji terap program OOPS MAMI di 

Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat dan kelayakan calon lokasi TPS3R di Kertoharjo, 

Kecamatan Pekalongan Selatan. 

2. Analisa data dan informasi pembelajaran kaji terap program OOPS MAMI di Bendan, 

Kecamatan Pekalongan Barat dan calon lokasi TPS3R di Kertoharjo, Kecamatan 

Pekalongan Selatan. 

3. Pengumpulan data dan informasi hasil kaji data primer pengelolaan sampah sebagai 

kondisi eksisting di 8 kelurahan wilayah intervensi program AF Pekalongan dan 5 wilayah 

Kelurahan di Kota Pekalongan.  

4. Analisa data dan informasi hasil kaji data primer pengelolaan sampah sebagai kondisi 

eksisting di 8 kelurahan wilayah intervensi program AF Pekalongan dan 5 wilayah 

Kelurahan di Kota Pekalongan. 

5. Analisa sirkular ekonomi di bidang pengelolaaan sampah di lokasi pekerjaan.  

6. Pengkayaan program OOPS MAMI untuk replikasi di kelurahan Kertoharjo. 

 

Lokasi Pekerjaan mencakup: 

1. Wilayah intervensi Program AF Pekalongan yaitu: 

- Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Pekalongan Barat 

- Kelurahan Kandang Panjang, Pekalongan Utara 

- Kelurahan Bandengan, Pekalongan Utara 

- Kelurahan Padukuhan Kraton, Pekalongan Utara 

- Kelurahan Panjang Baru, Pekalongan Utara 
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- Kelurahan Panjang Wetan, Pekalongan Utara 

- Kelurahan Degayu, Pekalongan Utara 

- Kelurahan Krapyak, Pekalongan Utara 

2. Wilayah tambahan terdampak banjir rob, 5 keluran yaitu: 

- Kelurahan Bendan, Pekalongan Barat 

- Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan 

- Kelurahan Buaran Kradenan, Pekalongan Selatan  

- Kelurahan Klego, Pekalongan Timur 

- Kelurahan Poncol, Pekalongan Timur 

 

V. OUTPUT 

Output yang diharapkan dari hasil kegiatan ini adalah : 

1. Hasil kajian pembelajaran kaji terap pengelolaan program OOPS MAMI di Bendan, 

Pekalongan Barat.  

2. Hasil kajian kelayakan calon lokasi TPS3R di Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan. 

3. Hasil kajian olah data primer pengelolaan sampah sebagai kondisi eksisting di 8 kelurahan 

wilayah intervensi program AF Pekalongan dan 5 wilayah Kelurahan di Kota Pekalongan. 

4. Usulan terkait teknis rencana/desain teknis/business plan pengelolaan sampah yang 

menunjang ekonomi sirkular yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kota Pekalongan 

dari tingkat rumah tangga sampai dengan akhir untuk optimalisasi Program Pengelolaan 

Sampah TPS3R di Kota Pekalongan. 

 

VI. DELIVERABLES/PELAPORAN 

Deliverables/pelaporan yang diharapkan dari hasil kegiatan tersebut adalah: 

1. Laporan Pendahuluan, berisi metode pelaksanaan kegiatan, instrument dan perencanan 

analisa pekerjaan Optimalisasi dan kajian teknis Pengelolaan Sampah dan Ekonomi Sirkular 

2. Laporan Antara, setidaknya meliputi: hasil pengolahan data dan analisa tentang Optimalisasi 

dan kajian teknis Pengelolaan Sampah dan Ekonomi Sirkular (Output 1, 2 dan 3).  

3. Laporan Akhir, berisikan, kesimpulan dan rekomendasi tentang teknis rencana/desain 

teknis/business plan pengelolaan sampah yang menunjang ekonomi sirkular yang sesuai 

dengan kondisi dan karakteristik Kota Pekalongan dari tingkat rumah tangga sampai dengan 

akhir untuk optimalisasi Program Pengelolaan Sampah TPS3R di Kota Pekalonganr (Output 

4); 

4. Foto - foto/dokumentasi dan raw data pelaksanaan kegiatan 

 

 

VII. METODOLOGI PERENCANAAN 

Pelaksanaan pekerjaan perencanaan ini terdiri dari kegiatan persiapan perencanaan, 

Literature review, Review hasil studi sebelumnya, survey pengumpulan data, 

kunjungan/observasi lapangan, FGD parsitipatif, kompilasi dan analisis data, serta pemilihan 

alternatif rencana tindakan. Alternatif tersebut berupa tindakan penyusunan program 

perencanaan pengelolaan persampahan dan ekonomi sirkular yang sesuai kondisi lapangan dan 

kebutuhan masyarakat untuk mendukung Program Daya OPPS MAMI. Secara rinci tahap-tahap 

dari pelaksanaan pekerjaan perencanaan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan  
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Tahap persiapan meliputi kegiatan penyusunan rencana kerja, metode pendekatan kajian 

dan berbagi peran.  

2. Tahap Penggalian data dan Informasi 

Penggalian data dan infomasi sesuai dengan table dibawah ini: 

Aspek Penggalian 
Informasi  

Item data yang diperlukan Metode Pihak yang 
dilibatkan 

1. Strategi 
(pengoptimalan 
program 
pengelolaan 
sampah) 

• Kesepahaman Visi dan misi 
dari program OOPS MAMI 

• Kelembagaan dari OOPS 
Mami 

• Sinergisitas peran dan fungsi 
antar unit  

• Pengalokasian sumber daya 
(termasuk pihak swasta) 

• Kompetitif program (efektif 
dan efesien) 

FGD Tim OOPS Mami 
 

2. Struktur (regulasi 
tentang kebijakan 
dan strategi daerah 
dan keterlibatan 
pihak swasta dan 
masyarakat) 

• Ketersediaan 
kebijakan/regulasi pendukung 

• Kebijakan/regulasi yang 
bertolak belakang/kontradiksi 

Studi dokumen o OPD terkait 
o Bappeda 

3. Proses (desain dan 
petunjuk teknis 
pelaksanaan 
pengelolaan 
sampah) 

• Desain dan petunjuk 

teknis/Business plan 

• Asupan/ketersediaan input 
(man, material, money) 

• Jangkauan layanan 

- Wawancara 
- FGD 
- Observasi 

o Tim OOPS Mami 
o Tokoh 

Masyarakat 
o Pengelola TPS3R 

4. Sistem Penghargaan 
(penegakan regulasi 
pengelolaan 
sampah) 

• Pemahaman masyarakat 
terkait regulasi  

• Pemahaman pihak-pihak yang 
bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan regulasi 

- Survei Rumah 
Tangga 

- FGD 

o Tokoh 
Masyarakat 

o Masyarakat di 
lokasi intervensi 
Af Pekalongan 
dan 5 lokasi 
terdampak 

5. Sumber daya 
Manusia 
(pengetahuan 
masyarakat tentang 
olah dan pilah 
sampah) 

• Pengetahuan, sikap dan 
dukungan masyarakat 
tentang olah dan pilah 
sampah 

• Kapasitas pengelola TPS3R 

- Survei Rumah 
Tangga 

- Observasi 

Masyarakat di lokasi 
intervensi AF 
Pekalongan dan 5 
lokasi terdampak 
 

 

3. Pengolahan Data dan Analisa  

Analisa terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan meliputi :  

• Analisa kondisi kota, yaitu tinjauan terhadap aspek topografi kota dalam hal penentuan 

metode pengumpulan dan pembuangan akhir sampah, jaringan jalan dalam hal 

penentuan rute pengangkutan dan penentuan lokasi TPA, fasilitas kota dalam hal 

penentuan urgensi daerah pelayanan dan besarnya timbulan sampah, demografi dalam 

hal penentuan tingkat pelayanan dan timbulan sampah, pendapatan per kapita dalam 

hal penentuan kemampuan masyarakat membayar retribusi, APBD dalam hal 

kemampuan daerah mensubsidi anggaran kebersihan dan penentuan tarif retribusi, dan 

lain-lain. 



7 
 

• Analisa kondisi pengelolaan sampah yang ada saat ini, yaitu berkaitan dengan 

kemungkinan peningkatan institusi pengelola sampah minimal dalam hal 

operasionalisasi struktur organisasi, peningkatan profesionalisasi SDM, peningkatan 

pelayanan yang aplikatif dalam periode perencanaan, peningkatan metode operasi 

penanganan sampah dari sumber sampai ke fasilitas OOPS MAMI terjangkau dan tidak 

mencemari lingkungan, peningkatan retribusi agar dapat mencapai cost recovery, 

peningkatan Peran Serta Masyarakat (PSM) agar secara bertahap dapat sampai dengan 

bebas biaya sampah dan meningkatnya pendapatan masyarakat, kemungkinan 

peningkatan peran swasta dalam pengelolaan sampah dan lain-lain.  

• Analisa gap terhadap rencana pengotimalisasi program OOPS MAMI, yaitu berkaitan 

dengan rencana pengembangan daerah pelayanan persampahan dengan penentuan 

lokasi Fasilitas pengolahan sampah OOPS MAMI skala Kecamatan di Kelurahan 

Kertoharjo. 

• Analisa resiko dan ancaman, yaitu pemetaan adanya resiko dan acaman yang 

diidentifikasi dari proses pengelolaan sampah masyarakat-rumah tangga hingga sampai 

di pengelolaan sama lokasi OOPS MAMI skala Kecamatan di Kelurahan Kertoharjo, 

mapun di TPA sebagai menunjang ekonomi sirkular. Pemetaan resiko dan ancaman 

dapat dikategorikan dari sisi masyarakat, sarana-prasarana, kebijakan dan pengelolaan. 

Analisa dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pendekatan sistem input/output, 

analisa hubungan sebab akibat, analisa SWOT, analisa deskripsi dan metode lain yang 

disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam analisa tersebut juga diproyeksikan jumlah penduduk 

yang akan mendapatkan pelayanan termasuk proyeksi timbulan sampah selama masa 

perencanaan.  

4. Perencanaan Teknis  

Program peningkatan pengelolaan persampahan ke depan akan mengadopsi paradigma 

baru, yaitu Daya OOPS MAMI (Pemberdayaan Omah Olah Pilah Sampah Mandiri dan 

Berekonomi) sebagai strategi pengelolaan persampahan berbasis ekonomi berkelanjutan di 

Kota Pekalongan dan pemanfaatan sampah semaksimal mungkin sehingga diharapkan 

jumlah sampah yang dibuang akan berkurang dan tidak membuang sampah lagi ke TPA. 

Perencanaan teknis tersebut meliputi :   

a. Pengembangan daerah pelayanan, dengan memperhatikan daerah yang saat ini sudah 

mendapatkan pelayanan, daerah dengan tingkat kepadatan tinggi, daerah kumuh dan 

rawan sanitasi, daerah komersial/pusat kota dan lain-lain sesuai kriteria. Pola 

pengembangan mengikuti pola rumah tumbuh dengan perkiraan timbulan sampah yang 

akan dikelola untuk jangka waktu perencanaan tertentu (berdasarkan hasil proyeksi). 

Pengembangan daerah pelayanan ini harus dilengkapi dengan peta.  

b. Rencana Kebutuhan Sarana/Prasarana, peralatan, yang disusun dengan memperkirakan 

timbulan sampah dan tipikal daerah pelayanan serta pola operasional penanganan 

sampah dari sumber sampai di lokasi rencana Fasilitas pengolahan sampah OOPS MAMI 

skala Kecamatan di Kelurahan Kertoharjo. Sarana/prasarana tersebut meliputi jumlah 

dan jenis pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan akhir.  

c. Rencana Pewadahan, meliputi jenis, jumlah dan lokasi pewadahan komunal maupun 

individual.  
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d. Rencana Pengumpulan, meliputi pola pengumpulan (pengumpulan individual 

langsung/tidak langsung dan komunal) untuk setiap daerah pelayanan sesuai dengan 

kriteria perencanaan.  

e. Rencana Pengangkutan, meliputi pola pengangkutan sampah (door to door truck dan 

pengangkutan dari TPS ke Fasilitas pengolahan sampah OOPS MAMI skala Kecamatan di 

Kelurahan Kertoharjo jumlah dan armada pengangkut sampah. Selain itu juga dilengkapi 

peta rute pengangkutan sampah dari hasil time motion study. 

f. Rencana Peran Serta Masyarakat serta keterlibatan pihak swasta untuk mendukung 

keberhasilan pengelolaan persampahan tersebut, konsultan juga perlu menyusun 

rencana peningkatan peran serta masyarakat sejak awal (dari perencanaan sampai 

pelaksanaan) terutama untuk pola penanganan sampah berbasis masyarakat. Selain itu, 

peningkatan aspek kemitraan juga perlu direncanakan untuk meningkatkan efisiensi 

pengelolaan sampah terutama yang mempunyai nilai investasi tinggi dan membutuhkan 

penanganan yang lebih profesional meliputi pemilihan kegiatan yang secara teknis dan 

ekonomis layak dilakukan oleh swasta dengan metode atau pola kemitraan yang jelas 

dan terukur serta bersifat win-win solution.  

5. Tahan Penyusunan Laporan Perencanaan 

Laporan perencanaan yang harus disiapkan konsultan terdiri dari : 

a. Laporan Pendahuluan, berisikan metode pelaksanaan kegiatan. 

b. Laporan Antara (Draf Final Report) yang berisikan antara lain: 

• Penyajian temuan-temuan informasi sesuai dengan analisa dari pengolahan data 

primer maupun sekunder 

• Penyajian rencana/desain teknis pengelolaan sampah melalui optimalisasi 

program OOPS MAMI 

c. Laporan Akhir (Final Report), merupakan penyempurnaan dari Laporan Akhir 

Sementara berdasarkan koreksi dan masukkan yang dilakukan dalam forum seminar 

atau forum lainnya dari berbagai pihak.  

 

VIII. TIME FRAME/SKEMA 

Optimalisasi dan kajian teknis pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular di kota pekalongan 

akan dilaksanakan dalam durasi waktu: 3.5 bulan setelah penandatanganan perjanjian 

kerjasama. 

 

IX. MILESTONE/TARGET 

Tersedianya sistem pengelolaan persampahan yang terintegrasi dalam pengembangan ekonomi 

sirkular dan mengacu pada kondisi permasalahan persampahan terkini di Kota Pekalongan 

dalam rangka optimalisasi Program DAYA OPPS MAMI. 

 

X. PERSYARATAN ADMISNISTRASI 

1. Memiliki pengalaman pekerjaan perencanaan teknis yang serupa minimal 5 tahun terakhir.  

2. Memiliki ijin dalam menyusun perencanaan teknik lingkungan. 

3. Memiliki legalitas lembaga/perusahaan. 

4. Memiliki hasil audit keuangan satu tahun terakhir. 

5. Tidak termasuk dalam daftar hitam.  
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XI. KUALIFIKASI KONSULTAN/TENAGA AHLI/ORGANISASI LEMBAGA YANG MASUK DALAM TIM 

1. Team Leader, pendidikan S2 bidang teknik lingkungan atau yang relevan  : 1 orang 

2. Tenaga ahli teknik lingkungan        : 1 orang 

3. Tenaga ahli ekonomi sirkular atau yang relevan dengan manajamen lingkungan  : 1 orang 

4. Asisten teknik lingkungan        : 1 orang 

5. Tenaga administrasi         : 1 orang 

6. Tenaga lapangan         : 4 orang 

 


