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Customer/User masih belum
terbiasa dengan memilah sampah

rumah tangga mereka sebelum
meletakan sampah-sampah

tersebut ke tong sampah mereka.

Metode pengambilan sampah
yang sekarang ada masih terlalu
tradisional sehingga mengurangi

efektivitas dan kinerja para
petugas sampah.

“Memilah Sampah” adalah sebuah
kerjaan rumah yang sangat repititive
dan tidak ada benefit selain rumah
bersih sehingga menjadi  sangat

membosankan.
Sampah menumpuk di TPS dan

TPA dikarenakan proses
pengambilan yang masih kurang

efektif, dan kekurangan SDM di
sektor-sektor yang
membutuhkannya.



User Persona Age : 41 |Occupation: Ibu Rumah Tangga | Location: Kota Bandung | Education: D4

Bio :  Ibu Daryani adalah seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Bandung.
Beliau memiliki aktivitas memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anaknya
dalam kegiatan sehari-harinya. Selain itu, Ibu Daryani juga setiap pagi pergi keluar
untuk mengunjungi pasar dan membeli kebutuhan pangan sehari-harinya di pasar.

Interest : Berkebun, Menjahit, Membuat kalung yang unik dengan manik-manik,
Melihat rumah rapih, bersih dan tidak berantakan, Chatting di Whatsapp, Shopping di
platform e-commerce

Needs & Expectations : Rumah yang tidak berantakan dan tidak ada sampah atau
barang berserakan, Ingin mencari uang tambahan untuk hobinya yang mengkonsumsi
uang, Menginginkan voucher atau bonus lainnya saat beli-beli barang online ataupun
offline

Goals : Menciptakan rumah yang bersih dan rapih, Mencari cara pembuangan sampah
yang lebih efisien dan menarik, Membuang sampah rumah tangga supaya tidak
menumpuk

Pain Points / Frustrations : Bau sampah yang menyengat, Melihat rumah berantakan,
Tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli barang-barang yang diinginkan, Bosan
dengan kegiatan sehari-harinya, Anak malas-malasan tidak mau membantu orang tuaIbu Daryani



User Persona
Age : 24 |Occupation: Product Salesman | Location: Jakarta | Education: S1

Bio :   Joshua merupakan seorang penjual produk makanan di daerah Jakarta. Dia
memiliki seorang adik dan orang tua yang juga berdomisili di Jakarta. Dia tinggal di
Jakarta bersama orang tua dan juga adiknya. Dari hari senin sampai hari jumat, dia
bekerja secara offline di kantornya yang terletak 10 km dari rumahnya.

Interest : Menonton film, Berolahraga, Melihat tren terbaru di aplikasi media sosial,
Bermain bersama adiknya, Kuliner, Mengeksplorasi hal baru

Needs & Expectations : Mendapatkan cara untuk melakukan hobi ataupun kegemaran
lainnya dengan hemat, Menabung dengan giat untuk membeli rumah dan mobilnya
sendiri, Menjual barang secara banyak untuk menutup target omzet nya di bulan ini

Goals : Mencari uang tambahan untuk kehidupan sehari-harinya, Mencari peluang
untuk menghemat di semua kegiatan sehari-harinya, Mencari kuliner baru yang bisa ia
coba dengan keluarga ataupun teman-temannya

Pain Points / Frustrations : Customer pekerjaannya yang tidak kooperatif, Bau
sampah di dekat kantornya yang jarang dibuang, Macetnya perjalanan pulang pergi
untuk ke kantornya, Semakin banyaknya pengeluaran dalam sebulan

Joshua



Age : 20 |Occupation: Mahasiswi | Location: Kota Bandung | Education: SMA

Bio :   Jessica adalah seorang mahasiswi yang sekarang sedang menjalani kuliah di salah
satu universitas ternama di Bandung. Ia sekarang sedang tinggal di sebuah kost dan
jauh dari keluarganya yang tinggal di Tangerang. Ia aktif dan rajin dalam
perkuliahannya dan mudah bersosialisasi dengan teman-teman lama maupun baru
nya. Jessica juga merupakan seseorang yang environmentally aware jadi dia sangat
peduli dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Interest : Berorganisasi, Berpergian bersama temannya, Melihat tren terbaru di aplikasi
media sosial, Berbincang bersama temannya di sebuah cafe, Kuliner, Memasak

Needs & Expectations : Lebih hemat dengan pengeluarannya dan menabung lebih
giat, Menghindari kemacetan dan keramaian saat berpergian, Bersosialisasi dengan
teman-temannya, Mengikuti semua kelas nya tanpa adanya absen, Mengikuti
kepanitiaan yang diinginkannya

Goals : Memiliki banyak pengalaman saat lulus kuliah, Bisa memasak banyak masakan
dan mengetahui banyak resep, Selalu memiliki hubungan dekat dengan temannya,
Lulus kuliah tepat waktu dengan IP yang cukup tinggi, Mencoba tren-tren baru bersama
temannya

Pain Points / Frustrations : Kemacetan disaat weekend ataupun di hari libur nasional,
Keborosannya saat sedang berpergian dengan temannya ataupun belanja pribadi,
Banyaknya sampah berserakan saat jalan-jalan di samping jalan raya, Melihat orang lain
membuang sampah sembarangan, Terkadang merasa sangat sibuk dalam melakukan
kegiatannya sampai merasa sangat lelah

User Persona

Jessica
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Focused Customer Journey
TRASH COLLECT ING
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The Journey above becomes very
repetitive on an everyday basis.

 
Why not add a motivation for the

user to keep doing the activity and
also for the cleanliness of the

environment
 

These can be achieved by adding a
few touchpoints and channels

What Needs to be Improved
ADD NEW TOUCHPOINTS  AND CHANNELS



Problem Statement

“Memilah Sampah” adalah
sebuah kerjaan rumah yang

sangat repititive dan tidak ada
benefit selain rumah bersih

sehingga menjadi sangat
membosankan.

Customer/User masih belum 
terbiasa dengan memilah 

sampah rumah tangga 
mereka, contohnya, tempat 

sampah makanan dan 
sampah plastik jadi satu.

Sampah menumpuk di TPS dan TPA 
dikarenakan proses pengambilan 

yang masih kurang efektif, dan 
kekurangan SDM di sektor-sektor

yang membutuhkannya.



A lot of trash
has been

accumulated
in the house

collect garbage 
according to their 

classifications

scan the QR 
code that you 
have attached 

to the trash 
bag

Put it outside 
of the house, 

then put it in a 
separate trash 
can, according 
to your waste

Gets back in
the house

Go outside
with the trash

Continue with
other daily
activities

Wait for your
rewards and

your new
objectives

Solution for the Problem
OUR SERV ICE  IN  THE  JOURNEY
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What the Service Is1.

Sebuah cara baru untuk
melakukan aktivitas

sehari-hari yang seringkali
kita lakukan yaitu

membuang sampah.

Sebuah aplikasi yang
mengubah kegiatan

buang sampah menjadi
dalam bentuk game

menguntungkan

Pembuangan sampah
menjadi lebih menarik dan
menguntungkan bagi para

pengguna aplikasi
tersebut.

 Dapat menjadi sebuah
kampanye untuk

mengurangi adanya
sampah berserakan di

lingkungan kota Bandung.



2. How it Works

VALUE
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Download

Onboarding

Usage

Objectives

Level Up

Rewards and Benefits

User mengunduh aplikasi.

User menjalani tahap pengenalan.

User mulai menggunakan aplikasi secara
mandiri dan melakukan pemilahan serta
pembuangan sampah dengan objektif.

Jumlah QR yang di scan
Point yang dikumpulkan
Volume sampah yang terbuang

Level akun user akan naik dan
kemudian mendapatkan keuntungan.

User akan mendapatkan voucher
berdasarkan level dan objektif yang
diselesaikan.



3. Do People See The Value

VALUE
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Easy Rewards and Benefits

Reduce Repetitiveness

Cleaner Environment

Increase Quality of Life



Service Prototype



Service Prototype
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