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: Pelaksanaan Hari Raya ldul Adha 
Tanpa Sampah Tahun 2020 

Semarang, 27 Juli 2020 

Yth. 1. Para Kepala SMP Negeri/ Swasta 
2. Kepala Satuan PNF Kota Semarang 
3. Para Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan 

di 

Semarang 

Dasar: 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah 

dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehuta�an Republik Indonesia Nomor : SE.8/PSLB3/PS/ 

PLB.0/7/2020 tanggal, 16 Juli 2020 perihal Pelaksanaan Hari Raya 

ldul Adha Tanpa Sampah. 

2. Surat dari Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor : 

B/2753/660.1-Nll/2020, tanggal 22 Juli 2020 perihal Pelaksanaan 

Hari Raya ldul Adha Tanpa Sampah Tahun 2020. 

Diberitahukan kepada Saudara pada masa pandemik Covid-19 ini perlu 

kiranya memberi perhatian khusus terhadap protokol kesehatan dalam 

pelaksanaan ibadah ldul Adha. Peringatan kegitan dengan menyesuaikan 
penerapan protokol kesehatan pencegahan peyebaran Covid-19 diperlukan 

untuk meminimalkan terjadinya kerumunan dalam satu lokasi. Berkaitan 

dengan penyembelihan hewan qurban, penerapan kebersihan lokasi dan 

petugas serta alat penyembelihan menjadi hal yang untuk diperhatikan, 

termasuk urusan pengelolaan sampah yang juga harus disesuaikan dengan 
protokol kesehatan yang berlaku. 



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mendukung 

kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah berupa pengurangan sampah 

dan sampah plastik, bersama ini kami menghimbau saudara agar; 

a. Menyebarkan informasi ldul Adha tanpa sampah melalui media 

cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas. 

b. Menerapkan protokol kesehatan yang berlaku (physical dan social 

distancing, mencuci tangan, dsb) untuk mencegah penyebaran covid-19. 

c. Tidak menggunakan kantong plastik dan/atau membawa wadah sendiri yang 

dapat dipakai ulang untuk mewadai pembagian daging qurban. 

d. Alternatif yang dapat digunakan sebagai wadah daging qurban adalah 

dengan mengunakan daun (seperti daun pisang/daun jati), wadah anyaman 

bambu (besek) atau wadah lain yang tersedia di daerah masing-masing 

yang dapat digunakan ulang atau dapat dikomposikan dan tidak 

menimbulkan sampah plastik. 

e. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat 

sampah terpilah di lokasi pelaksanaan shalat ldul Adha dan pembagian 

daging qurban. 

f. Melaksanakan pengumpulan, pengangkutan sampah di lokasi pelaksanaan 

shalat ldul Adha dan pembagian daging qurban. 

g. Menyediakan satuan tugas khusus di lapangan yang menangani sampah 

sekaligus sebagai tenaga kampanye dan edukasi publik dalam pungurangan 
sampah plastik. 

Untuk menjadikan perhatian, dan terima kasih. 

Catatan: Para Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan agar meneruskan ke TK/SD di wilayah 
unit kerjanya. 
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