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Bidang Unium

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2

November 2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekal

Kantong Plastik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan, bersama ini 1

bahwa sejak mulai Surat Edaran ini ditetapkan, seluruh unit kerja di lingkungan Universitas

1.Tidak menggunakan peralatan makan dan minum berbahan plastik atau material sejenis s<

dapat menimbulkan sampah di lingkungan kerja masing-masing maupun dalam pel

sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis. Meningkatkan penggunaan peralatan makan

berbahan ramah lingkungan (seperti: kaca, keramik, bambu, stainless steel, dst.) sert

membawa botol minum (tumbler) dan alat makan untuk digunakan secara pribadi;

2.Tidak menggunakan kantong plastik dalam aktivitas jual beli di area kantin. Meningkatl

kantong belanja pakai ulang (reusable shopping bag);
3.Menyediakan dispenser dan/atau teko air minum dan gelas yang berbahan ramah lingk

ruang kerja, ruang pertemuan, ruang rapat, aula; dan

4.Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi terhadap larangan menggunakan peralatan ma

berbahan plastik atau material sejenis sekali pakai dan/atau kantong plastik agar meningkc

bebas sampah (zero waste).

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yth. 1.Seluruh Wakil Rektor

2.Seluruh Kepala Biro

3.Seluruh Dekan Fakultas

4.Seluruh Direktur

5.Seluruh Ketua Lembaga

6.Seluruh Kepala UPT
7.Seluruh Ketua/ Kepala Unit

dilingkungan Universitas Sebelas Maret
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Yth.

1.Semua Direktur Jenderal;

2.Inspektur Jenderal;

3.Semua Kepala Badan;

4.Semua Pimpinan Unit Utama;

5.Semua Kepala Pusat;

6.Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film; dan

7.Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia untul memerangi

sampah plastik, dengan ini kami sampaikan untuk memperl atikan dan

melaksanakan hal-hal sebagai berikut.

1.Tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan sarr pah, seperti:

piring, gelas, kemasan air minum berbahan plastik sekali pak d, dan/atau

kantong plastik di lingkungan kerja masing-masing.

2.Di dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiah n sejenis di

kantor tidak menggunakan pembungkus  makanan/kemasa i minuman

plastik.
3.Menyediakan dispenser dan/atau teko air minum dan gelas min xm di setiap

ruang kerja/ruang pertemuan/ruang rapat/aula.

4.Meningkatkan penggunaan peralatan makan dan minum yang terbuat dari

kaca, melamin, keramik, dan rotan., antara lain dengan rr embiasakan
penggunaan botol minum/ tumbler sebagai alat minum dan m|mbawa alat

makan pribadi.

5.Meningkatkan penggunaan kantong yang dapat digunakan keml ali (reusable
bag) dalam - aktivitas jual beli di area kantin Kementerian Perdidikan dan
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7. Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi terhadap larangan Ipenggunaan

kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantc ng plastik di

unit keija masing-masing.

Demikian surat  edaran ini disampaikan untuk menjadi per latian dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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