Kerjasama Dalam Hal Daur Ulang
Limbah Dapur Rumah Tangga
1. Kota Taipei telah sepenuhnya mendaur ulang limbah dapur
rumah tangga, kita semua diharapkan bekerja sama dalam
penggolongan limbah daur ulang.
2. Silahkan membagi limbah dapur rumah tangga menjadi dua
kategori, “limbah dapur pupuk (bukan untuk babi)” dan
“limbah dapur untuk babi” sewaktu membuang.
3. Yang dapat dimakan oleh babi, ditempatkan di limbah dapur
untuk babi; yang tidak dapat dimakan oleh babi, ditempatkan di
limbah dapur pupuk (bukan untuk babi).
4. Waktu dan tempat pemungutan limbah dapur rumah tangga
adalah sama dengan waktu dan tempat pembuangan sampah
biasa.
5. Limbah dapur rumah tangga akan didaur ulang, dilarang
mencampurkan sampah dan barang- benda lain ke dalam limbah
dapur. Bagi pelanggar, menurut peraturan yang berlaku, akan
dikenakan denda sebesar NT$ 1.200 ~ 6.000.
6. Kandungan air yang terdapat dalam limbah dapur yang akan
didaur ulang harap terlebih dahulu ditiriskan, dan usahakan
menggunakan wadah penampungan seperti ember limbah dapur
untuk menampung, saat truk pengangkut sampah tiba,
berdasarkan kategori yang sesuai, tuang ke dalam ember daur
ulang“limbah dapur untuk babi” dan “limbah dapur pupuk
(bukan untuk babi)”.
7. Bila menggunakan kantong plastik menampung limbah dapur,
setelah menuang limbah dapur yang akan didaur ulang, kantong
plastik yang kotor boleh dibuang ke dalam truk sampah atau
wadah pengumpulan.
8. Berapa banyak yang akan dimakan, berapa banyak pula yang
dimasak, makanan tidak tersia-sia, limbah dapur dapat
berkurang.

9. Nasi dan sayur yang tidak dimakan lagi, silahkan dibersihkan
dan didaur ulang sesegera mungkin.

Tabel Kategori Limbah Dapur Rumah Tangga
Setiap rumah tangga yang berada di kota ini ikut berpartisipasi
dalam proses daur ulang limbah dapur, silahkan mengacu pada
prinsip penggolongan “limbah dapur mentah yang diolah menjadi
pupuk, limbah dapur matang yang digunakan sebagai makanan
babi, bila kurang jelas penggolongannya, semua limbah dapat
dijadikan pupuk”, apabila memerlukan informasi penggolongan
lebih lanjut, dapat mempertimbangkan tabel di bawah ini:
Kategori limbah dapur
yang membingungkan
dan penjelasannya
1. Daging mentah, jeroan
mentah, daun sayur
mentah, buah-buahan
Penjelasan: Setelah
dimasak dengan
temperatur tinggi di
lokasi peternakan babi
dapat dimakan dan
dicerna oleh babi.
2. Makanan yang telah
kadaluarsa (selain
minyak, garam, serta
makanan yang telah
basi dan rusak)
Penjelasan: makanan
yang belum basi dan
berjamur, setelah didaur
ulang, akan dimasak
dengan temperatur tinggi
untuk disterilkan,
makanan tersebut dapat
dimakan oleh babi.

Kategori

Acuan Pengelompokan

Limbah
dapur
untuk
makanan
babi

Makanan dan bahan
makanan dalam rumah
yang tidak akan
dikonsumsi lagi, asalkan
yang bisa dimakan oleh
manusia, dan belum
rusak, berjamur, tak
peduli mentah atau
matang.

Limbah

Bahan organik yang tidak 1. Biji buah (biji buah

Kategori

Acuan Pengelompokan

dapur
dapat dikonsumsi oleh
pupuk
manusia
(bukan
untuk
makanan
babi)

Kategori limbah dapur
yang membingungkan
dan penjelasannya
kelengkeng, biji buah leci,
biji buah persik dan lain
sebagainya), kulit buah
(kulit luar buah jeruk
keprok, jeruk mandarin,
apel, buah kelengkeng,
buah leci, dan lain
sebagainya)
2. Cangkang luar bahan
makanan (cangkang luar
udang, kepiting, kerang
dan lain sebagainya, kulit
kacang, kulit
‘ling-ciao’ (water
caltrop))

Penjelasan: setelah
dimasak, tetap tidak
dapat dimakan oleh babi,
tidak cocok untuk
peternakan babi.
3. Daun pohon, bahan
bunga, ampas (ampas
teh, kopi, tebu, obat
tradisional Cina)
Penjelasan: tidak dapat
dimakan oleh babi,
namun bisa diolah
menjadi pupuk.
4. Tulang-tulang kecil
ayam, bebek dan lain
sebagainya, serta
tulang-tulang besar
dari babi, sapi,

Kategori limbah dapur
Kategori
Acuan Pengelompokan
yang membingungkan
dan penjelasannya
kambing dan lain
sebagainya
Penjelasan: tulang tidak
mudah hancur
sepenuhnya, babi tidak
mampu menelan.
5. Campuran limbah
dapur untuk pupuk
dalam jumlah yang
besar ataupun yang
telah basi, rusak
Barang
Yang tidak dapat dimakan 1. Pasir untuk kucing
yang
Penjelasan: bukan
oleh babi dan diolah
tidak
limbah dapur, dan
menjadi pupuk
dapat
tercampur kotoran
didaur
hewan, berdampak buruk
ulang
bagi kesehatan dan
keselamatan, maka tidak
dapat didaur ulang,
silahkan dibuang
bersama dengan sampah
biasa.
2. Garam, minyak untuk
konsumsi makanan
yang telah kadaluarsa
Penjelasan: garam dan
minyak mempengaruhi
kondisi pupuk dan
kualitasnya, tidak
tergolong dalam limbah
dapur. (limbah minyak
makan termasuk bahan

Kategori

Acuan Pengelompokan

Kategori limbah dapur
yang membingungkan
dan penjelasannya
daur ulang kategori
biasa , boleh ditampung
di dalam botol dengan
menuliskan minyak
makan lalu diserahkan
kepada truk penampung
barang-barang bekas
untuk didaur ulang)

1. Kemasan dari limbah dapur yang akan didaur ulang harap
dilepas, serta jangan mencampurkan sumpit, sendok, tusuk
gigi, tissue dan barang lainnya serta sampah yang bukan
limbah dapur ke dalam limbah dapur.
2. Tempurung kelapa, durian yang telah terkumpul akan
dipecahkan oleh dinas kami, silahkan dikemas dalam
kemasan yang berbeda dan diserahkan kepada truk
penampung barang daur ulang untuk diproses dengan gratis,
jangan dicampur dengan limbah dapur dan sampah lainnya.
3. Bila terdapat hal tidak jelas mengenai daur ulang limbah
dapur dan pengelompokannya, silahkan hubungi ke saluran
khusus 2720-8889 pesawat 7291.

