seminar, 16 November 2016 - Hall D2 (104) - JIE Kemayoran, Jakarta

PS FOAM (Polystyrene foam)

6
PS

aman untuk kemasan pangan dan ramah lingkungan
FREE SEMINAR & DISKUSI PANEL
Tanggal : 16 November 2016
Tempat : Hall D2 (104), JIE Kemayoran Jakarta
Waktu : 09.00 s/d 15.30

Banyak informasi yang masih simpang siur tentang
penggunaan PS Foam khususnya untuk kemasan
makanan. Seminar yang kami selenggarakan ini
akan membahas tentang PS foam (Polystyrene Foam)
atau yang biasa dikenal masyarakat umum sebagai
“Styrofoam” merupakan rigid packaging yang ekonomis,
aman, higienis, praktis, ringan, tidak mudah bocor, dan
dapat mempertahankan panas/dingin, namun tetap
nyaman dipegang serta dapat didaur ulang.
Diharapkan dalam seminar ini masyarakat mendapatkan
informasi yang jelas dan benar tentang bahan-bahan
plastik yang aman untuk kemasan pangan.
Sehubungan dengan aspek lingkungan, tentunya
masalah persampahan ini menjadi tanggung jawab
bersama, antara pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat untuk pengelolaan sampah secara efektif,
efisien, berkesinambungan untuk kelestarian alam.
Sejalan dengan konsep 4R yaitu Reduce – Reuse –
Recycle dan Return to earth.
Tentunya masalah persampahan ini menjadi tanggung
jawab bersama, antara pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat untuk pengelolaan sampah secara efektif,
efisien, berkesinambungan untuk kelestarian alam.

SEMINAR AGENDA:
09.30 – 09.45
09.45 – 10.30
			
			
10.30 – 11.15
			
			
			
11.15 – 12.00
			
12.00 – 13.00
13.00 – 13.45
			
			
13.45 – 14.30
			
			
14.30 – 15.15
			
			
15.15 – 15.45
15.45		

Registrasi dan Coffee Break
Perkembangan Pengemasan di
Indonesia - permasalahan dan solusi
nya oleh IPF
Jenis-jenis Plastik yang aman untuk
kemasan pangan oleh Betty Noegraha,
Kaseksi Standarisasi Produk & Bahan
Berbahaya Kimia & Non Kimia-BPOM
PS Foam yang aman dan ramah
lingkungan oleh BPPT
Makan siang
Limbah Kemasan dan Aspek Manajemen Pengelolaan Sampah di
Indonesia oleh KLHK
Manajemen Daur Ulang Sampah,
khususnya produk PS Foam oleh
ADUPI
Circular Economy Value Chain dan
penerapan konsep 4R
dilanjutkan dengan diskusi panel
Diskusi Panel
Penutupan dan coffee break

PENDAFTARAN SEMINAR :
Hubungi:
Federasi Pengemasan Indonesia
Telp. : (021) 744 1775
Irma : 0812-9716-3842
Mualif : 0816-780-818
Didi : 0813-8031-3154
Dewi : 0822-1333-0024
Email : packindomail@gmail.com /
seminar@packindo.org
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