
Untuk informasi selengkapnya:  www.seattle.gov/plasticbagban 206-684-3000

Persyaratan yang ditetapkan  
dalam Hukum Kota Seattle:

Toko-toko di Seattle:
• Dilarang memberi pelanggan tas sekali pakai atau tas (belanja) carryout yang dapat membusuk, atau tas berlabel 

"biodegradable" ("dapat terurai secara hayati"), "degradable" ("dapat terurai"), "decomposable" ("dapat membusuk") atau 
yang serupa.

• Dilarang memberi pelanggan tas plastik (seperti tas untuk buah-sayur) yang berwarna hijau atau cokelat.*  Toko 
diperbolehkan memberi tas yang dapat membusuk dan telah disetujui, dan semuanya harus memiliki warna hijau atau 
coklat*.  

• Diperbolehkan memberi pelanggan tas carryout yang dapat digunakan berkali-kali atau tas kertas yang dapat didaur 
ulang dengan ukuran apa pun. Toko harus mengenakan biaya sebesar 5 sen untuk tas tahang kertas besar 1/8 (tas kertas 
berukuran 882 inci kubik atau lebih besar). 

 › Biaya tas kertas harus tertulis di kuitansi pelanggan. Pajak penjualan berlaku. Biaya tas kertas disimpan pihak toko. 

 › Tas kertas besar yang dibayar pelanggan harus mengandung paling tidak 40 persen serat hasil daur ulang pos-
konsumsi dan kandungan minimal serat hasil daur ulang harus dicetak di bagian luar tas. 

 › Kandungan serat hasil daur ulang dan pelabelannya harus ada di tas dengan semua ukuran.

 › Untuk tas kertas berukuran kecil, toko diperbolehkan memberikannya secara gratis atau mengenakan biaya.

• Tas plastik 2,25 mil atau lebih tebal adalah tas yang dapat digunakan berkali-kali. Toko diperbolehkan memberikannya 
secara gratis atau mengenakan biaya. 
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Pembebasan dari Larangan:
• Pelanggan dengan kupon program bantuan makanan federal atau negara 

bagian atau kartu bantuan terbebas dari biaya tas kertas besar sebesar 5 sen.

• Tas plastik yang digunakan di toko untuk barang-barang massal atau 

melindungi sayuran, daging, makanan beku, bunga, dan barang-barang 

sejenis juga mendapatkan pembebasan. Tas plastik berwarna hijau atau 

cokelat tidak boleh digunakan.* Tas yang dapat membusuk dan telah 

disetujui boleh digunakan. 

• Tas plastik atau tas yang dapat membusuk dan telah disetujui yang 

digunakan untuk pesanan makanan dibawa pulang dari restoran boleh 

digunakan.

• Tas cuci kering plastik, tas koran dan  

tas gagang pintu boleh digunakan selama  

bukan yang berwarna hijau atau cokelat.* 

Disarankan:
Memilih Tas Yang Dapat Digunakan 
Berkali-kali
• Penggunaan tas sekali pakai adalah 

pemborosan. Tas jenis tersebut juga 

akan menyumbat saluran pipa air saat 

badai, mengotori jalanan, menutup 

saluran air, mengontaminasi kompos, dan 

menambah jumlah sampah.  

Pembebasan & Informasi

Buah-Sayur/Daging

Makanan Massal

Koran

Cuci Kering

Gagang Pintu

Makanan Bawa Pulang 

Tas Kertas

Tas yang Masih Tetap 
Diperbolehkan

የአስተርጓሚ አገልግሎት ለማግኘት በ 206-684-3000 ይደውሉ።
如需口譯服務請電 206-684-3000。

통역 서비스를 원하시면 206-684-3000 번으로 전화해 주십시오.
Wixii adeegyada turjubaanka fadlan wac 206-684-3000.

Para servicios de traducción, por favor llame al 206-684-3000.
Para sa serbisyo ng tagapagpaliwanag, tumawag sa 206-684-3000.

Muốn yêu cầu dịch vụ thông dịch xin gọi số 206-684-3000.

*Persyaratan efektif mulai 1 Juli 2017


