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Tujuan 

1. Meminimalkan sampah yang dihasilkan acara dengan partisipasi aktif seluruh pihak yang 

telibat. Tidak hanya panitia, tapi juga pengisi acara/stand/bazar & peserta/pengunjung. 

2. Melindungi para pihak dari ancaman terpapar asap rokok (perokok pasif) 

Target  

1. bebas dari sampah styrofoam 

2. produksi sampai minimal, terutama sampah yang berupa: 

a. properti acara (tanda panitia, papan info, perlengkapan, dekorasi dll) 

b. materi cetak (flyer/brosur dll) 

c. plastik kresek baik yang dapat hancur maupun tidak  

d. botol/gelas/kaleng air mineral & minuman lainnya 

e. bungkus makanan  

3. area kegiatan bersih dari sampah berserakan; 

4. sampah dibuang secara terpilah agar dapat dimanfaatkan pihak ketiga dan langsung 

diserahkan; serta 

5. merokok hanya diijinkan bagi usia 17 tahun ke atas dan di area khusus perokok 

Strategi  

Agar target di atas dapat dicapai maka disusun strategi turunannya sebagaimana ditampilkan dalam 

matriks di bawah. Strategi ini menjadi dasar dalam menyusun panduan bagi panitia, pengisi 

acara/stand, & peserta/pengunjung.  

Pengawasan & Evaluasi 

Pengawasan ketaatan para pihak terhadap ketentuan JIROWES dengan pendekatan berikut: 

1. Pengawasan aktif. Prinsipnya adalah para pihak didorong untuk aktif mengingatkan  

siapapun yang tidak memenuhi ketentuan JIROWES. Relawan JIROWES dan seluruh panitia 

bertindak sebagai ujung tombaknya. Dalam hal ini berarti seluruh panitia mutlak harus 

menjadi teladan dengan memenuhi segenap ketentuan JIROWES.  

2. Pengawasan area. Pengisi acara/stand bertanggungjawab terhadap area standnya termasuk 

menegur siapapun yang melanggar ketentuan di area pengawasannya.  

Evaluasi dilakukan dengan cara: 

1. Melihat ketaatan panitia terhadap aturan JIROWES 

2. Keterlibatan aktif relawan JIROWES 

3. Menghitung kejadian sampah berserakan 

4. Melihat kesesuaian hasil pilahan sampah 

5. Menimbang seluruh sampah yang dihasilkan acara berdasarkan jenisnya 

 

Informasi dari evaluasi di atas dapat menjadi baseline bagi penyelenggaraan kegiatan lainnya.



Matriks strategi Jirowes 

 
Target  Strategi  

 Panitia Pengisi acara/stand Peserta/Pengunjung 

Properti acara tidak pakai styrofoam  1. Bebas styrofoam 

Tidak membawa/memesan/menyediakan bahan makanan & makanan siap santap dgn kemasan styrofoam. 

2.a. Properti Seluruh atribut (tanda panitia/peserta, papan info, dekorasi, perlengkapan) dari barang bekas, bahan alam, atau setidaknya 

bahan yang bisa dipakai ulang. HINDARI bahan styrofoam. 

 

Promo acara melalui media elektronik & media sosial untuk 

mengurangi penggunaan kertas  & banner 

 

 

 

HINDARI sponsor yang berniat membanjiri acara dengan 

brandnya lewat materi cetak (umbul-umbul, banner, goody 

dll) 

  

2.b. Materi cetak 

Memberikan tips untuk menyebarkan brosur dengan cara 

yang lebih bijak & elegan kpd pengisi acara/stand 

Tidak membagikan flyer & brosur cetak ke tiap orang 

Tidak memberikan goody bag dgn bungkus berlebihan & 

diselipkan brosur-brosur. 

 

2.c. Plastik kresek  • Tidak memberikan goody bag dgn plastik kresek 

• Tidak membagikan plastik kresek untuk bungkus barang 

jualan 

• Memakai ulang plastik kresek  

• Membawa tas pakai ulang untuk berbelanja 

2.d. Gelas/botol/kaleng 

minuman 

6. Menyediakan air minum galon (gratis) 

7. Meminta sponsor minuman menyediakan  dispenser 

(tidak membagikan minuman dalam gelas 

kertas/plastik, botol plastik, atau kaleng). 

8. Mengutamakan sponsor minuman yang menggunakan 

botol kaca yang bisa dipakai ulang 

9. Menyediakan gelas beling & label nama + spidol 

Bawa botol minum Bawa botol minum 

 

 

2.e. Bungkus makanan 3. Mencari vendor konsumsi yang bisa prasmanan atau 

bungkus daun. 

4. HINDARI vendor makanan yang menggunakan wadah 

styrofoam, sekalipun styrofoam yang diklaim bisa 

hancur/ramah lingkungan. 

5. Menyediakan tempat-tempat cuci piring (sekiranya 

diperlukan) 

Bawa kotak makan Bawa kotak makan 

3. Bebas sampah 

berserakan 

6. Menyediakan tempat sampah terpilah di banyak titik 

7. Menyediakan papan info mengenai aturan yang perlu 

diterapkan peserta di banyak titik. 

8. Mengingatkan peserta sepanjang acara lewat MC acara 

untuk membuang sampah pada tempatnya. 

9. Menyiapkan tim Jirowes yang bertugas mengawasi 

pengisi acara/stand maupun peserta/pengunjung agar 

membuang sampah pada tempatnya 

Mengajak para pengisi acara/stand untuk aktif menegur 

siapapun yang membuang sampah sembarangan 

Mengajak para peserta/pengunjung untuk aktif 

menegur siapapun yang membuang sampah 

sembarangan 

4. Sampah terpilah • Mencari pengepul sampah untuk mengangkut sampah 

setelah acara  

• Memilah sampah sesuai jenis sampah yang diterima 

pengepul 

  

5. Asap rokok 3. Dilarang merokok bagi usia di bawah 17 tahun 

4. Menyiapkan area khusus untuk merokok. 

 Mengajak para non perokok untuk aktif meminta 

perokok mematikan rokoknya. 


