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Pendukung acara adalah seluruh panitia, pengisi acara panggung/diskusi/demo, stand bazar 

minuman/makanan/produk, stand komunitas, dan sponsor. 

Pengunjung acara termasuk calon peserta diskusi/demo/workshop maupun lomba. Panduan ini bisa 

disampaikan pada saat pendaftaran. 

 

Acara ini telah dirancang secara seksama agar dengan mengandalkan peran aktif seluruh pendukung 

acara dan pengunjung dapat mencapai target berikut: 

1. bebas styrofoam dan kantong kresek 

2. minim sampah berupa material cetak 

3. minim sampah air mineral dan minuman kemasan lainnya 

4. minim sampah wadah minuman/makanan dan alat makan sekali pakai (disposable) 

5. sampah dibuang ke tempatnya secara terpilah agar dapat dikompos/didaurulang 

6. bebas asap rokok untuk melindungi perokok pasif  

 

Bagaimana caranya Anda berperan aktif? Berikut ini panduannya. 

A. Berlaku bagi seluruh pengunjung dan pendukung acara 

1. Air galon dalam dispenser tersedia GRATIS. Dipersilakan membawa botol minum/tumbler masing-

masing. 

2. Disarankan MEMBAWA wadah minum/makan dan tas belanja dari rumah. Untuk digunakan bila 

ingin membungkus (take-away) makanan/minuman dan belanja di bazar.  

3. Dipersilakan membawa bekal makanan dari luar, tapi mohon pilih yang TIDAK menggunakan 

kemasan styrofoam atau kantong kresek.  

4. Seluruh pihak WAJIB menjaga kebersihan. Sampah DIPILAH dan dibuang sesuai jenisnya (perhatikan 

petunjuk jenis sampah di tiap tempat sampah).  

5. Seluruh area acara BEBAS ROKOK. Merokok hanya diijinkan di area khusus merokok yang 

ditetapkan. 

 

B. Berlaku khusus bagi pendukung acara: 

1. WAJIB menjaga kebersihan di dan sekitar area standnya. 

2. Disarankan memakai material pakai ulang untuk dekorasi stand. Hindari bahan styrofoam, harap 

dibawa pulang kembali seusai acara bila ada memakai bahan styroafoam.  

3. DILARANG memberikan barang/merchandise dengan kemasan kantong kresek/styrofoam kepada 

pengunjung 

4. BATASI pembagian kartu nama, brosur, flyer, dan materi cetak lain kepada pengunjung, agar tidak 

ada kertas yang terbuang percuma. Coba minta pengujung MEMOTRET info yang dibutuhkan dengan 

gadgetnya atau berikan tautan situs Anda. 

5. Bagi pemilik stand bazar minuman/makanan: 

o PILIH jenis makanan tanpa kemasan, dijinkan menggunakan bungkus/alas daun 

o DILARANG memakai wadah sekali pakai (disposable).  

o Gunakan wadah minuman/makanan yang bisa dipakai berulang kali, seperti: 

gelas/piring/mangkok dari beling, melamin food grade, atau piring lidi.  

o Bila pembeli hendak pesan dan bawa pergi, SARANKAN menggunakan wadah yang dibawanya 

sendiri. 

---- Terima kasih ---- 


