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RINGKASAN KEGIATAN 

 

Bedah dan diskusi buku Menuju Rumah Minim Sampah (MRMS) di Yogyakarta merupakan rangkaian 

acara yang dilakukan penerbit Pustaka Rumah Main Anak (RMA) dengan penulis buku, Ibu DK 

Wardhani, untuk lebih mendekatkan buku ini pada para pembacanya.  Yogyakarta menjadi salah satu 

kota terpilih diantara kota lain karena beberapa alasan :  

 

 Masyarakat yang open mind terhadap perubahan-

perubahan perilaku positif salah satunya adalah gerakan 

minim sampah / zero waste. 

 

 Kota Yogyakarta sangat kondusif sebagai tempat 

tumbuhnya komunitas-komunitas berbasis keluarga, 

perempuan, edukasi dan pemberdayaan. Buku MRMS 

mendapat segmen pembaca yang menjadikan 

perempuan dan keluarga sebagai agen perubahan.  

 

 

 Gerakan bank sampah semakin membesar di DI Yogyakarta. Tercatat 150-an lebih bank sampah 

beraktivitas.  

 Ide-ide kreatif pengolahan sampah banyak bermunculan di Yogyakarta, sehingga memperkaya 

jaringan pengolahan sisa konsumsi rumah tangga.  

 

Dari sekian banyak alternatif lokasi, venue yang dipilih adalah : Saorsa Kopi, sebuah tempat berkumpul 

anak muda yang kekinian sekaligus mencerminkan lokalitas jogja yang kental melalui ruang pendopo 

dan halaman luasnya. Saorsa juga menjadi salah satu tempat makan  yang mengusung konsep minim 

sampah, misalnya penggunaan sedotan yang mudah terurai, piranti makan kaca, penyajian makanan 

minim sampah, dsb. Kesesuaian konsep acara dengan pemilihan venue yang sejalan diharapkan dapat 

mendukung keberhasilan acara.  

 

Acara utama terdiri dari bedah dan diskusi buku Menuju Rumah Minim Sampah yang menghadirkan Ibu 

D.K. Wardhani sebagai pembicara utama, dan Bapak Agus sebagai pembicara tamu perwakilan RMA. 

Panitia mengundang pula para aktivis lingkungan, praktisi pengolahan sampah maupun komunitas 

peduli lingkungan. Acara juga didukung oleh Bazar yang dihadiri para tenant pilihan yaitu artisan dan 

start up lokal yang menjual produk untuk mendukung gerakan minim sampah, produk daur ulang dan 

buku-buku bertema lingkungan/cinta bumi.  



Salah satu spot pendukung yang tidak kalah penting  adalah fasilitas Kids Corner untuk para orang tua 

yang membawa putra-putri mereka. Kids Corner membuat program edukasi lingkungan untuk anak-anak 

yang dititipkan. Program ini dibagi menjadi 3 spot yaitu : spot audio-visual, spot kinestetik, dan spot 

reading/listening. Materi masing-masing spot berjalan sevisi dengan acara utama yaitu gerakan cinta 

lingkungan untuk anak.  

 

Antusiasme orang-orang yang ingin mengikuti acara ini sangat terlihat, terbukti dengan ditutupnya 

pendaftaran hanya empat hari setelah flyer publikasi diluncurkan,  karena jumlah peserta yang sudah 

memenuhi kuota. Acara ini juga sukses meninggalkan 45 orang yang tergabung sebagai waiting list.  

 

Pada akhirnya, acara ini berhasil menjangkau penerima manfaat sebesar 150 orang, artinya melebihi 

50% dari jumlah penerima manfaat yang ditargetkan diawal. Penerima manfaat langsung maupun tidak 

langsung ini terdiri dari 64 orang peserta terdaftar, 15 orang yang tergabung sebagai tenant bazar dan 

tim tenant, 21 anak yang tergabung dalam Kids Corner, 15 orang dalam kepanitiaan, 7 orang tamu 

undangan, 10 orang man power Saorsa, sisanya adalah pengantar yang bisa memasuki area.  

 

 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

1. ACARA UTAMA: BEDAH DAN DISKUSI BUKU MRMS 

 

Memasuki venue, para peserta akan disambut dengan gerbang besar  Saorsa Kopi dan halaman luas nan 

rindang. Di bagian sudut depan sudah ada panitia bagian pendaftaran yang siap menyambut kedatangan 

para peserta dan tamu undangan. Demi kenyamanan seluruh orang yang hadir, panitia ternyata 

memberlakukan dua lapis pendaftaran.  

Petugas di meja pertama akan mengecek status dan klasifikasi : peserta/tamu undangan/tenant 

bazar/pengantar. Peserta dan tamu undangan akan mendapat 

book mark sebagai tanda tiket/tanda undangan dan berhak masuk 

ke ruang diskusi utama/pendopo. Tambahan souvenirs untuk 

tamu undangan adalah satu buah buku MRMS gratis.  

 

Petugas di meja kedua mulai melakukan pembatasan, tamu yang 

tidak membawa book mark hanya bisa berada di area bazar. Di 

meja ini juga tersedia  

goodie bag dan snack box 

untuk peserta. Sementara 

itu para tamu kecil peserta 

Kids Corner bisa segera melakukan pendaftaran ulang di area Kids 

Corner. Dan sembari menunggu acara dimulai, peserta yang sudah 

datang bisa menikmati film-film pendek seputar kampanye minim 

plastik. 



 

Acara utama diadakan di pendopo, dengan tiga sesi utama yaitu :  

 Perkenalan dan presentasi para narasumber,  

 Diskusi dan tanya jawab seputar buku MRMS. 

 Demo membuat mouthwash dan deodorant.  

 

Panitia juga telah menghadirkan orang-orang hebat yang bergiat di upaya meminimalkan 

sampah/pengolah sampah/aktivis lingkungan. Tujuan undangan ini adalah untuk membuka akses 

pengetahuan baru pada para peserta diskusi, bahwa pengurangan residu sampah yang masuk ke TPA 

masih bisa terus dikurangi melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang melakukan pengelolaan sisa 

produksi.  Mereka yang bersedia hadir antara lain :  

 

(searah jarum jam) 

1. Ningti Athesia Sarsan – staff program 

MILAS untuk pendidikan kesehatan dan 

lingkungan.  

2. Pipit Noviyani – Pusat Inovasi 

Agroteknologi  (PIAT) UGM. Ada fasilitas 

Rumah Inovasi Daur Ulang sbg upaya 

UGM mewujudkan kampus swakelola 

sampah. 

3. Pak Agus Sugito, Pendiri Rumah Main 

Anak (RMA), penerbit buku Menuju 

Rumah Minim Sampah. 

4. Fortunata Citraningrum –Jelantah 4 

Change, adalah Komunitas yang 

melakukan gerakan sosial berbasis 

minyak goreng bekas (Jelantah) dengan 

melakukan edukasi publik, pengelolaan 

limbah dan pemberdayaan masyarakat 

5. Sarah Diorita -  public figure, pengelola Komunitas Pasar Mustokoweni Yogyakarta, yaitu 

komunitas yang concern terhadap pangan, nutrisi, usaha dan jaringan mikro/artisan.  

6. Hijrah Purnama Putra – Pendiri Project B Indonesia, ruang belajar masyarakat  untuk tahu dan 

peduli  terhadap sampah yang dihasilkan. Project B mengolah barang daur ulang menjadi produk 

yang kreatif dan bermanfaat.  

7. Agus Hartono – Aktivis Lingkungan LSM Lestari (Lembaga Studi dan Tata Mandiri) dan 

community development  

 

Acara direncanakan dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir tepat di pukul 12.00 WIB. Panitia berusaha 

keras mengontrol alokasi waktu dari satu sesi ke sesi yang lain. Hal ini nampak dari gambaran 

pelaksanaan kegiatan acara utama dibawah ini:  

 



Kegiatan Rencana Pelaksanaan 

Open Gate dan 

Pendaftaran  

Dibuka pukul 08.30 WIB Sudah ada peserta yang datang pukul 

08.00 WIB. 

Pembukaan  

 

 pukul 09.00 WIB, berisi petunjuk 

teknis, perkenalan para tamu 

undangan, narsum pendukung 

Dimulai pukul 09.05 WIB. Menghabiskan 

waktu 10 menit untuk latar belakang 

acara, petunjuk teknis, perkenalan tamu 

undangan (belum hadir semua), narsum 

pendukung 

Pengantar dari 

perwakilan 

penerbit buku 

(Bapak Agus) 

Direncanakan alokasi waktu 10 menit. 

Materi tentang latar belakang acara, 

penerbitan buku MRMS 

Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 10 

menit, tentang perkenalan RMA dan 

penerbitan buku MRMS. 

Presentasi Ibu DK 

Wardhani 

 

Direncanakan dimulai pukul 09.30 – 

10.30, disisipi oleh testimoni 2 orang 

tamu undangan dan 1 orang alumni 

kelas belajar zerowaste untuk 

memperkuat materi presentasi 

Waktu yang dibutuhkan melebihi 15 

menit dari rencana. Sesi presentasi ini 

dimulai pukul 09.30 hingga 10.50 karena 

beberapa hal :  

 Presentasi mendetail mulai dari apa, 

kenapa dan bagaimana menuju hidup 

minim sampah, juga menceritakan 

latar belakang penulisan buku dan 

pembukaan kelas belajar zerowaste 

sehingga memerlukan tambahan 

waktu. 

 Tamu undangan tidak dipersiapkan 

sehingga ada yang menghabiskan 

waktu hingga melebihi 5 menit.  

 Tambahan tamu undangan yang 

diminta untuk berbicara, sehingga dari 

2 tamu undangan menjadi 3 

Konsekuensi dari waktu yang molor 15 

menit ini menimbulkan konsekuensi :  

 Ditiadakannya testimoni alumni kelas 

belajar ZW  

 Berkurangnya waktu untuk sesi 

selanjutnya yaitu sesi diskusi.  

Diskusi dan Tanya 

Jawab 

 

Direncanakan dimulai pukul 10.30 – 

11.15. Alokasi 45 menit diberikan untuk 

9 orang penanya, yang masing-masing 

membutuhkan waktu 5 menit untuk 

setiap pertanyaan.  

Baru bisa dimulai pukul 10.50 dan hanya 

bisa membuka sesi ini untuk 3 orang 

penanya saja. Pertanyaan tentang :  

 Menyikapi masyarakat yang masih 

suka membakar sampah 

 Peraturan pemerintah tentang 



pembakaran sampah 

 

Demo / Praktek 

membuat bahan-

bahan keperluan 

rumah tangga 

 

Sesi demo direncanakan pukul 11.15 

hingga 11.30. Maksimal 15 menit untuk 

melakukan demo ini. Demo yang 

dilakukana adalah membuat moutwash 

dan deodorant.  

Sesi demo bisa dilakukan sesuai rencana 

yaitu pukulkk 11.15 hingga 11.30. Tim 

perkap sudah mempersiapkan sehingga 

tidak membutuhkan waktu lama untuk 

memulai. 

Penutup Sesuai dengan rencana, acara ditutup 

pukul 12.30. Penutup dilakukan oleh 

Ibu Dini dan MC dengan pesan-pesan.  

Sudah berjalan sesuai dengan 

perencanaan.  

Sesi Foto Bersama  Rentang waktu yang dialokasikan untuk 

sesi foto dan membawa para tamu 

keluar pendopo menuju ke bazar 

adalah 11.30 – 12.00.  

Sesi foto bisa dilakukan kurang lebih 10 

menit. Para tamu bisa segera dialihkan ke 

halaman depan untuk ke bazar dan 

photobooth sehingga pendopo bisa 

segera dibersihkan sesuai kesepakatan 

dengan pihak venue.  

 

 

2. SPOT  PENDUKUNG 1 : BAZAR  

  

 

 

 

 

 

Memasuki halaman venue, pengunjung acara akan mendapati tenda-tenda berdiri di kiri dan kanan 

sepanjang jalan menuju pendopo utama. Tenda tersebut disemarakkan oleh kehadiran para tenant 

terpilih. Tenant atau pengisi bazar ini adalah orang-orang fokus pada upaya pengurangan sampah atau 

peduli lingkungan, misalnya pembuat barang bekas pakai, buku-buku bertema cinta lingkungan, 

makanan sehat yang bahan-bahannya berasal dari artisan lokal sehingga mengurangi jejak karbon dsb. 

Inilah mereka :  

 Nol Indonesia - memposisikan diri sebagai support system pelaku zero waste untuk saling 

mendukung dan membantu dalam upaya mengurangi sampah. menjual produk yang 

mendukung aksi ramah lingkungan : sedotan stainless, sikat gigi bambu, reusable cotton pads, 

dan produk ramah lainnya. 



 Jogja Berkebun –. menjual produk yang mendukung aksi ramah lingkungan dan menggunakan 

kemasan yang minim plastik dlm pengemasannya. 

 Project B Indonesia – Fokus pada upaya daur ulang sisa konsumsi menjadi produk yang berguna, 

misalnya tas. Dan saat ini juga melakukan pengumpulan minyak jelantah.  

 Agen Buku RMA Cabang Jogjakarta – ada buku Menuju Rumah Minim Sampah yang bisa dibeli 

di stan ini dan juga buku-buku karya Ibu DK Wardhani 

 Artami – fokus pada produksi makanan sehat dan organik. Berupaya mengemas produknya 

dengan kemasan-kemasan ramah lingkungan, sekaligus sebagai proses mengedukasi para 

pelanggannya.  

 Jogja Kleani Craft – Ibu Sulastri, warga Suryodiningratan yang fokus pada pemberdayaan 

komunitas untuk mengolah sampah menjadi produk daur ulang yang berguna.  

Keberadaan bazar sebagai spot pendukung ini cukup efektif. Fungsinya tidak hanya dilihat dari sisi nilai 

ekonomi namun juga memuat unsur edukasi pada para pengunjung. Pengunjung terlihat cukup antusias 

memadati stan baik sebelum acara dimulai maupun setelah acara berakhir.  

 

 

3.  SPOT PENDUKUNG 2 : KIDS CORNER 

 

Kids Corner adalah bagian dari dukungan 

panitia untuk para orang tua pembelajar. 

Sementara orang tua menimba ilmu dan 

berbagi, anak-anak yang terdaftar bisa 

mengikuti rangkaian acara sarat edukasi.  

 

Jumlah anak yang mendaftar dalam 

fasilitas kids corner sebesar 21 anak, 

terdiri dari 10 anak laki-laki dan 11 anak 

perempuan.  Anak-anak kemudian dibagi 

menjadi kelompok kecil berdasar 

kelompok  umur yaitu umur 3-5 tahun  

(12 anak) dan 5-7 tahun (9 anak).  

 

Para pemandu mengkreasikan games atau kegiatan-kegiatan didalam spot sesuai dengan range umur 

kelompok anak. Untuk anak-anak yang ingin melakukan aktivitas tidak terstruktur, Kids Corner juga 

menyediakan media-media mewarnai bertema lingkungan, dan play doh untuk berkreasi.  

 

Kids Corner ini bukan tempat penitipan anak biasa. Didalamnya, panitia merancang program edukasi 

bertema ‘anak cinta bumi’, supaya selaras dengan tujuan acara secara keseluruhan. Panitia membagi 

area Kids Corner ini menjadi tiga spot yang berfungsi mengembangkan sensori anak, yaitu : 1) Spot 

Audio Visual,  2)Spot Kinestetik / Out Door Activity, dan 3)Spot Reading/Listening. Masing-masing 

pemandu menyampaikan materi sesuai dengan tipe kegiatan di masing-masing spot, seperti berikut : 



 

- Spot 1 : Audio Visual (1 orang pemandu) 

Kegiatan menonton film-film pendek edukatif bertema pengenalan lingkungan hidup, cintai bumi, 

bencana yang terjadi di bumi, dsb. Film yang ditayangkan akan menyesuaikan dengan kelompok 

umur anak. Tujuannya adalah membuka informasi pada untuk untuk lebih mencintai bumi kita.  

 

- Spot 2 : Reading / Story Telling (1 orang pemandu) 

Spot ini berisi buku-buku bertema lingkungan untuk anak-anak. Dilengkapi dengan area yang 

nyaman untuk membaca, dan sekaligus bisa mendengarkan pemandu yang melakukan story 

telling cerita-cerita seputar lingkungan hidup. Pemandu juga akan mendampingi anak untuk 

bergantian melakukan story telling seputar pengetahuan atau pengalaman anak terkait dengan 

cinta bumi.  

 

- Spot 3 : Outdoor Activities / Kinestetik (1 orang pemandu) 

Kelompok anak yang sudah dibentuk akan bergantian diajak keluar dari ruangan KC. Anak-anak 

yang memiliki kecenderungan bergerak lebih banyak, akan terfasilitasi di spot ini. Spot ini terletak 

di Venue halaman Saorsa bagian depan (dekat dengan gerbang masuk). Anak-anak didampingi 

untuk melakukan permainan belajar pilah sampahmu, ular tangga bertema lingkungan, dan 

permainan seru lainnya.  

 

Untuk anak-anak yang ingin melakukan aktivitas tidak terstruktur, Kids Corner juga menyediakan media-

media mewarnai bertema lingkungan, dan play doh untuk berkreasi.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ACARA PENDUKUNG 3 : PHOTO & VIDEO BOOTH  

 

Tidak ada yang menyangka kan bahwa kardus-kardus 

berbentuk robot ini sebenarnya adalah tempat sampah 

terpilah. Ada 4 macam pilahan : sampah organik, anorganik 

kertas, anorganik plastik, dan B3. Pencetus gagasan 

sekaligus pembuat robot pemakan sampah ini adalah Okta 

Zaida, ketua acara ini. Pesan ‘pilahlah sampah’ menjadi 

semakin kuat ketika barisan robot ini sekaligus menjadi 

background photo/video 

booth. Harapannya, pesan itu 

semakin terbawa luas melalui 

media-media sosial.  

Didalam area ini, para 

pengunjung berkesempatan mengkampanyekan ‘saya pilih bumi’ 

sebagai wujud keberpihakan kita pada bumi. Klik tagar #sayapilihbumi 

untuk melihat  

hasil-hasilnya.   

 

5. GIVEAWAY 

 

     

 

#zerowastemomentgiveaway merupakan salah satu strategi untuk memeriahkan kegiatan ini di 

dunia maya (utamanya di Instagram). Panitia mengadakan 2 kali giveaway.  

 

1. Pra acara – dengan tujuan mengajak peserta untuk bersiap menyambut acara, dengan 

menceritakan kegiatan mereka dan motivasi mereka mengikuti kegiatan ini. Berhadiah tiket masuk 

dan majalah Nat Geo untuk yang berdomisili Jogja serta buku MRMS untuk pemenang di luar kota 

Jogja 

 

2. Pasca acara – dengan mengajak peserta untuk memberikan testimoni serta liputan acara. 

Berhadiah bingkisan dari sponsor pendukung. 



 

APLIKASI KONSEP ACARA MINIM SAMPAH 

 

Acara ini sepenuhnya mengusung konsep minim sampah, sehingga semua bagian kepanitiaan wajib 

mendukung upaya minim sampah. Konsep ini diterapkan disemua lini kepanitiaan dengan berbagai 

macam strategi.  

 

PENDAFTARAN  

 

 Panitia tidak memberlakukan sistem pendaftaran membayar di tempat / on the spot. Semua peserta 

yang sudah ter-registrasi dimasukkan dalam grup online untuk menerima sosialiasi seputar 

ketentuan acara. Tidak ada penggunaan kertas atau material cetak dalam undangan. Kartu 

undangan berbentuk digital yang harus ditunjukkan pada sie pendaftaran sebagai bukti undangan.  

 

 Tidak ada name tag untuk peserta, sebagai gantinya, 

peserta mendapatkan book mark / pembatas buku yang 

bertuliskan nama peserta, sebagai bukti masuk ke area 

diskusi.  Pemilihan penggunaan book mark ditujukan 

supaya bisa dipakai berulangkali.  

 

 

 

 

KONSUMSI  

 

 Penggunaan air galon isi ulang sebagai pengganti air minum 

kemasan yang sering digunakan dalam acara-acara.  

 

 Tidak ada piring kertas atau plastik sekali pakai. Peserta 

membawa sendiri wadah untuk mengambil makanan yang 

disediakan secara prasmanan.  

 

 Tidak menyediakan tissue sekali pakai  

 

 Panitia hanya menyediakan gelas kaca, atau peserta bisa 

menggunakan tumblr atau botol minumnya masing-masing untuk 

mengambil minum. 

 

 Kotak snack menggunakan besek / anyaman bambu yang bisa 

digunakan ulang, dengan daun pisang sebagai alas. Pemilihan jenis 

snack juga dilakukan dengan selektif untuk mengurangi sisa konsumsi.  



 

 Goodie bag menggunakan kertas daur ulang dengan 

benda-benda yang bisa dipergunakan selepas acara. 

 

 Memberikan himbauan dan pengumuman untuk 

mengambil secukupnya dan menghindari foodwaste. 

 

 

 

KIDS CORNER 

 

 Sosialisasi kepada orang tua untuk mendukung upaya minim sampah di Kids Corner, misalnya 

membawa wadah makanan dan botol minuman, mengganti tisu dengan sapu tangan, dsb.  

 

 Media edukasi menggunakan barang yang bisa digunakan kembali, misalnya kertas untuk 

mewarna, kertas label dsb.  

 

 

PERLENGKAPAN  

 

 Tidak ada penggunaan banner sekali 

pakai. Banner yang digunakan adalah 

banner zero waste event yang sudah 

digunakan dalam event-event zero 

waste sebelumnya.  

 

 Papan pengumuman tidak 

menggunakan kertas sekali pakai, 

melainkan menggunakan papan black 

board yang bisa dipakai berulang kali.  

 

 Ada tempat sampah terpilah yang multi fungsi yaitu : sisa konsumsi 

organik, an-organik (kertas dan plastik), serta jenis B3.  

 

 Tempat sampah tersebut juga berfungsi sebagai dekorasi di 

photobooth sehingga bisa menjadi sarana edukasi yang menarik 

bagi peserta untuk belajar membuang sampah secara terpilah. 

Tidak ketinggalan, tempat sampah terpilah khusus anak juga 

diberlakukan di area Kids Corner. Melalui fasilitas ini, anak-anak 

akan terpapar pengalaman membuang sampah secara terpilah.  

 



 

KEPANITIAAN DAN SPONSORSHIP 

 

Acara ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada tim panitia yang solid dan pihak-pihak luar yang 

sudah bersedia bekerja sama. Kepanitiaan terdiri dari para alumni kelas belajar zero waste online batch 

pertama, yang dikelola oleh Ibu DK Wardhani. Pembentukan kepanitiaan bersifat efektif dan efisien, 

terdiri dari panitia inti dan pendukung :  

 

KEPANITIAAN  

Panitia Inti :  

1.1.  Ketua / Sie Perkap : Okta Zaida 

1.2. Sie Acara : Mita Hapsari dan Shalina Nur 

Hanna 

1.3. Sie Bazar : Mita Hapsari 

1.4. Sie Kids Corner : Shalina Nur Hanna 

1.5. Publikasi / Design : Rinintya 

1.6. Pendaftaran : Luki Puspita 

1.7. Sie Konsumsi : Tyas  

 

Panitia Pendukung :  

1.8. Pemandu Kids Corner : 

1. Mala 

2. Fira 

3. Widya 

1.9. Fotografer : Joko  

1.10. Videografer : Vera dan crew  

1.11. MC/Moderator : Henny Ratri (alumni kelas belajar zero waste batch 2) 

 

 

SPONSOR  

  

Sponsor Utama : 

 Penerbit buku Rumah Mainan Anak (RMA)  

 

 

 

Sponsor Pendukung :  

National Geographic  

Intisari  

Madre -  IG @sobatcantik 

Echa Maharani – IG @Homelearningm 



 

EVALUASI 

 

 Materi acara sangat menarik namun waktu sangat terbatas. Konsep para tamu undangan yang 

hadir juga sudah sangat strategis, namun keterbatasan waktu membuat para peserta tidak bisa 

menggali lebih dalam.  

 

 Memastikan seorang MC tidak terbagi perhatiannya oleh anak 

 

 Kesiapan para pemandu anak dalam area Kids Corner menjadi salah satu kunci keberhasilan 

program Kids Corner.  

 

 Mengingat acara ini sangat diminati masyarakat umum, sebaiknya ada plan B untuk peserta 

tambahan atau OTS dengan ketentuan tambahan yang disertakan.  

 

 Grup peserta online sangat efektif untuk memperlancar sosialisasi acara terutama konsep minim 

sampah supaya peserta paham dan berpartisipasi. 

 

 Ada alternatif untuk pendaftar paket atau couple 

 

 Ketentuan soal goodie bag dsb yang terkait dengan hak dan kewajiban peserta atau sejauh 

mana tanggung jawab panitia, sebaiknya dijelaskan sedari awal. 

 




