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Target acara minim sampah

1. meminimalkan sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA) dengan cara mencegah sampah 
terjadi (mengurangi) dan memilah sampah di sumbernya

2. mencegah sampah dan peralatan makan berserakan selama acara
3. memberi pengalaman pada peserta untuk berpartisipasi aktif mengurangi sampah dan menjaga 

kebersihan ruangan acara

Peran utama relawan pemantau adalah memandu peserta memilah sampah

Proses mengurangi sudah dimulai dengan mengajak seluruh pendukung acara & pengunjung  untuk mencegah 
sampah. Jadi yang paling penting pada hari H, relawan mengerti PEMILAHAN dengan detail. Apa saja yang dipilah, 
masuk ke tempat yang mana, dsb

Relawan perlu mengerti posisinya sebagai edukator dan mengingatkan pengunjung mengenai proses pemilahan 
sampah dan BUKAN TUKANG SAMPAH. Jadi pada dasarnya relawan DILARANG untuk memegang sampah sama 
sekali. Relawan hanya membantu pengunjung untuk memilah sampah dengan benar. 

Dasar pemilahan disesuaikan dengan:
1. potensi sampah yang muncul dan 
2. kemana sampah akan disalurkan seusai acara.

Untuk pemilahan, dalam contoh ini tiap set tempat sampah akan terdiri dari 4 tempat sampah: 
1. daur ulang: botol & gelas plastik, kaleng, tetrapak* – pastikan kosong dari cairan
2. kertas & kardus: brosur, koran, kardus makanan (kosongkan dari sisa makanan & tipiskan)
3. kompos: daun, sisa makanan, kulit buah
4. TPA: tisu, sedotan, plastik pembungkus, bungkus snack/permen

Perhatian:
• Untuk kemasan tetrapak: tolong pisahkan dari sampah daur ulang lain, karena akan diserahkan ke pihak yg 

berbeda.
• Cegah pendukung & pengunjung buang sampah dalam buntelan kantong kresek tanpa diketahui isinya. 

Minta mereka untuk buka, dan buang sampah sesuai jenisnya.
• Pengunjung yang bawa botol minum/tumbler bisa isi ulang air minum yang disediakan panitia secara 

gratis 



Pertanyaan umum yang biasa keluar adalah "Sampahnya Disalurkan ke mana?"
1. sampah kompos akan diolah di ___________________
2. sampah daur ulang dan kertas akan disalurkan ke __________________________
3. sampah tetrapak akan disalurkan ke _____________________________
4. sampah TPA akan dibawa ke TPA 

Bazar kuliner
1. Peserta sudah diminta untuk membawa botol minum/tumbler, kotak makan, dan alat makan 

(sendok/garpu). Peserta diarahkan untuk menggunakan peralatannya tsb untuk pesan makan terutama 
yang dibawa pergi.

2. Stand bazar kuliner menyediakan peralatan makan yang bukan sekali pakai dalam jumlah terbatas. 
3. Pembeli diminta untuk mengembalikan peralatan makan ke stand penjual setelah selesai.

Bazar produk
1. Peserta sudah diminta untuk membawa tas belanja
2. Stand bazar produk tidak menyediakan kantong kresek dan kertas. 

Bagaimana bila peserta tidak bawa tas belanja? (tergantung rencana acara Anda, apakah ada stand ini/tidak)
Arahkan ke Stand JIROWES untuk belajar membuat FUROSHIKI (teknik membungkus dengan kain) atau 
membuat kantong dari koran.

Evaluasi acara

Evaluasi dilakukan dengan cara:
1. Menghitung kejadian sampah berserakan
2. Melihat kesesuaian hasil pilahan sampah
3. Menghitung jumlah kantong & menimbang seluruh sampah yang dihasilkan acara berdasarkan jenisnya
4. Menghitung kejadian peralatan makan ditinggalkan tidak pada tempatnya

Harap bawa botol minum, kotak makan + sendok, & kantong belanja. Selamat bertugas :-)
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