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HEMAT LISTRIK UNTUK MASA 
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RUMAH 
Matikan keran air saat menyikat gigi 

Anda. 

Mandilah dengan waktu lebih 
singkat. 

Untuk membersihkan lantai, 
gunakan ember dan kain pel, jangan 

gunakan selang air.
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GUNAKAN AIR
Tapi Jangan Pernah

BOROSKAN AIR 

Jangan gunakan selang air untuk 
membersihkan jalan setapak dan 
pintu masuk vila, gunakan sapu 
dan sedikit semprotan air untuk 
pengendalian debu. 

3 ember air sudah cukup untuk 
mencuci mobil, dan bukan 

menggunakan selang air.
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TETESAN
TETESAN
jam semacam ini 
harus berhenti !!
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Laporkan kebocoran yang Anda 
temukan di dalam rumah. Jika 
memungkinkan, perbaiki atau 

hentikan air yang mengalir. 

Periksa kolam renang secara teratur 
untuk melihat kebocoran, laporkan 
jika ada. Tutupi kolam renang saat 
tidak digunakan.

Periksa tangki air secara teratur 
untuk melihat kebocoran, laporkan 

jika ada. 

Pasang pistol atau nozzle selang 
pada semua selang air untuk 
menutup aliran apabila untuk 
sementara tidak diperlukan.
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Matikan lampu saat Anda tidak 
membutuhkannya, dan lampu yang 

ada di ruang kosong.  

MATIKAN peralatan tanpa 
pengawasan (setrika, TV, sistem 

suara, kipas, dll.). 

NYALAKAN pemanas air setengah 
jam sebelum digunakan. MATIKAN 
ketika tidak diperlukan. MATIKAN 
juga pada siang hari di musim 
panas. 

Bersihkan bola lampu secara teratur 
karena lampu yang kotor kurang 
efisien sekitar %10.
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Atur suhu AC Anda ke °24C

Bersihkan filter AC secara teratur 
(sebulan sekali).

Pastikan semua pintu dan jendela 
tertutup dengan rapat saat AC 

dinyalakan, yang menjadikan AC 
berfungsi lebih efisien.

Gunakan bola lampu yang efisien 
seperti LED.
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DAPUR

Saat mencuci buah dan sayuran, 
lakukan dalam mangkuk dan bukan 

di bawah keran yang mengalir. 

Saat mencuci piring secara 
manual, cuci semuanya dengan 
cairan pembersih terlebih dahulu 
kemudian bilas secara bersamaan.
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Jika menggunakan mesin cuci piring 
otomatis, isi sepenuhnya sebelum 
MENYALAKAN. Begitu pula untuk 
mesin cuci pakaian, jalankan mesin 
tersebut dengan beban penuh.

Jangan gunakan air mengalir 
untuk mencairkan makanan beku. 
Rencanakan sebelumnya dan 
keluarkan makanan beku itu dari 
lemari pendingin minimal beberapa 
jam sebelumnya. Jika diperlukan 
pencairan secara cepat, gunakan 
pengaturan pencairan pada 
microwave Anda.

Apabila mencuci piring secara 
manual, gunakan cairan pencuci 

sesedikit mungkin. Hal ini akan 
mengurangi jumlah air yang 
dibutuhkan untuk membilas. 
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Atur suhu kulkas agar sesuai jenis 
makanan yang disimpan

Jangan biarkan pintu kulkas terbuka 
lebih lama dari yang diperlukan.

Hindari meletakkan makanan panas 
di lemari es untuk mengurangi 
konsumsi energi kulkas.

SELAMATKAN 
HARI INI 
BERTAHAN HIDUP 
BESOK 
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TAMAN DAN 
LANSEKAP

Penyiraman paling baik dilakukan di 
pagi hari atau sore hari 

Tanaman membutuhkan lebih 
sedikit air di musim dingin, sirami 
dengan periode yang lebih singkat.

Buang semua rumput liar karena 
rumput liar tersebut mengkonsumsi 
air dalam jumlah yang tidak perlu. 

Hanya berikan air sejumlah yang 
dibutuhkan dan hindari irigasi yang 

berlebihan.




