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Makanan+ Kompos
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Buang bahan-bahan berikut ke wadah limbah makanan dan pekarangan
Sisa Makanan

Sayuran

Buah-buahan

Pasta & nasi

Bubuk kopi & saringan

Cangkang telur, kulit kacang

Kertas Bungkus Makanan

Kantong kertas, handuk
& serbet

Kardus pizza yang
berminyak

Kantong teh

Roti & olahan
gandum

Cangkang & tulang

Daging, ikan & olahan susu

Kertas tak berlapis bekas
Sobekan kertas
Tas Kompos
bungkus makanan
(campur dengan limbah pekarangan)

Limbah Pekarangan & Tanaman
Tidak Boleh Ada Plastik.
Tidak Boleh Ada Kantong Plastik.
Tidak Boleh Ada Logam.
Tidak Boleh Ada Kaca.
Tidak Boleh Ada Kotoran Binatang.
Bunga & tanaman hias

Potongan daun, ranting & rumput

Untuk Apa Mengumpulkan Sisa Makanan?
Mengurangi sampah: Sepertiga limbah rumah tangga di Seattle adalah sisa
makanan. Daripada membuangnya ke TPA, ubahlah menjadi kompos untuk
menyuburkan tanah di taman dan kebun setempat.
Lingkungan: Di TPA, limbah makanan akan menghasilkan gas metana—
gas rumah kaca yang 22 kali lebih kuat daripada CO2. Buang sisa makanan ke dalam
wadah limbah ikutlah berpartisipasi untuk menjaga iklim di bumi.

Pertanyaan mengenai
apa saja yang dapat dibuang ke
dalam wadah laimbah?
Hubungi Saluran Siaga Pertamanan
(206) 633-0224
atau kunjungi
www.seattle.gov/util/foodwaste

Biaya: Hindari jangan sampai saluran pembuangan macet dan ongkos
perbaikannya yang mahal. Buang sisa makanan ke dalam wadah limbah makanan
dan bukan pada tempat sampah Anda. Ini juga akan menghemat air dan energi!
Sesuai Undang-Undang: Menurut undang-undang Kota, sisa makanan
tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah. Wadah limbah makanan dan
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pekarangan harus tersedia untuk digunakan oleh penduduk.
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Saran Penyimpanan
Kenapa Menyia-nyiakan Barang yang Masih Bisa Dipakai?
Seluruh properti perumahan di Seattle dilengkapi dengan layanan limbah
makanan dan pekarangan. Kontainer limbah makanan dan pekarangan akan
dikosongkan tiap minggunya. Berikut adalah saran untuk mempermudah
pengumpulan sisa makanan di dapur Anda:

Letakkan di kantong

Gunakan kantong kertas cokelat biasa atau tas kompos yang disetujui untuk membuang sisa makanan.
Buang limbah makanan beserta tas kompos ke dalam wadah limbah makanan dan pekarangan Anda. Kunjungi
www.seattle.gov/util/foodwaste untuk melihat daftar tas kompos yang disetujui. Juga tersedia di beberapa toko setempat.

Simpan

Gunakan kontainer bertutup rapat untuk membuang limbah makanan. Buang isinya
ke dalam wadah limbah makanan dan pekarangan, lalu bilas dan gunakan kembali kontainer.

Manfaatkan koran

Bungkus sisa makanan dengan koran dan buang semuanya ke dalam
wadah limbah.

Dinginkan

Masukkan dalam kantong atau bungkus sisa makanan. Letakkan di
dalam lemari pendingin atau lemari pembeku hingga Anda dapat
membuangnya ke dalam wadah limbah.

Tutupi

Di dalam wadah limbah, tutupi sisa makanan dengan kertas bungkus
makanan, sobekan kertas, atau selembar koran, atau limbah pekarangan
untuk mengurangi bau dan hama.
Kantong plastik TIDAK BOLEH DIBUANG ke dalam wadah
komunal jalan karena dapat mengganggu proses kompos.
Kantong sampah
kompos
yang terbuat
dari limbah sayuran
dan disetujui.
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