
●Masukkan sampah ke dalam kantong sampah yang telah ditentukan dan pastikan untuk membuangnya ke tempat pembuangan yang telah ditentukan sebelum pukul 8 pagi pada hari 
pengumpulan sampah. 
●Jangan pernah sekali pun membuang sampah di tempat pembuangan di daerah lain atau melakukan pembuangan ilegal. 
●Sampah yang tidak dipilah, menggunakan kantong yang berbeda dari kantong sampah yang ditentukan, atau barang berbahaya seperti bensin, minyak, cat, bahan kimia, dll. tidak akan 

dikumpulkan. 
●Tidak ada pengumpulan pada akhir dan awal tahun. Selain itu, hari (minggu) pengumpulan sampah di bulan Januari  dapat berubah tergantung daerahnya, karena itu silakan konfirmasikan 

detailnya di kalender pengumpulan sampah. 

Mesin, motor, baterai, ban, moped, mesin pertanian, pestisida, bahan beracun, bahan peledak, minyak bumi, drum kaleng, pemadam api, cat, 
gergaji mesin, mesin pemotong rumput, piano, bangkai hewan peliharaan atau hewan ternak, kotoran hewan peliharaan atau hewan ternak, 
lumpur comberan, limbah konstruksi, asbes, limbah medis, limbah infeksi dari lembaga medis, limbah industri, materi pertanian dan kehutanan, 
dll. *Minta untuk  pengumpulan sampah ke toko tempat membeli atau kepada vendor yang menanganinya.

Sampah yang 
bisa dibakar
Selain sampah
yang bisa dibakar

Bihoku Clean Center
266-2 Hitotsugi-cho, Shobara-shi 727-0016

Hari Senin-Jumat (kecuali libur nasional) dan hari Minggu ke-2 dan ke-4 
Jam 09.00-16.00 (tidak menerima sampah selama jam 12.00-13.00.)
Tutup pada akhir dan awal tahun (31 Desember-3 Januari).

Recycling Plaza
20-25 Korematsu-cho, Shobara-shi 727-0003

Hari Senin-Jumat (kecuali libur nasional) dan hari Minggu ke-2 dan ke-4 
Jam 09.00-15.00 (tidak menerima sampah selama jam 12.00-13.00.)
Tutup pada akhir dan awal tahun (31 Desember-3 Januari).

Sampah yang 
bisa dibakar
Selain sampah 
yang bisa dibakar

Hari Senin-Jumat (kecuali libur nasional) dan hari Minggu ke-2 dan ke-4 
Jam 09.00-16.00 (tidak menerima sampah selama jam 12.00-13.00.) 
Tutup pada akhir dan awal tahun (31 Desember-3 Januari).

Tojo Clean Center
6671-2 Kushiro, Tojo-cho,  Shobara-shi 729-5122

Kantor Konstruksi Industri, Cabang Tojo・・・・・・・・・・・・・・      （08477）2-5141
Kantor Pengembangan Daerah, Cabang Saijo・・・・・・・・・      （0824）82-2182

Kantor Pengembangan Daerah, Cabang Kuchiwa・・・・・      （0824）87-2113
Kantor Pengembangan Daerah, Cabang Takano・・・・・・      （0824）86-2113

・・・・・・・・・・      （0824）72-1398Recycle Plaza (Divisi Kebijakan Lingkungan)
Kantor Pengembangan Daerah, Cabang Soryo・・・・      （0824）88-3065
Kantor Pengembangan Daerah, Cabang Hiwa・・・・・      （0824）85-3003

Bihoku Clean Center・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      （0824）72-2044
Tojo Clean Center・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      （08477）2-0214
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Kategori
Sampah yang 
bisa dibakar

Pakaian bekas

Jenis Contoh sampah yang dapat dibuang Perhatian saat membuang

Hari pengumpulan

Dikumpulkan 1 kali sebulan
Ke-1/Ke-2/Ke-3/Ke-4

Botol plastik (PET)
Dikumpulkan 1 kali sebulan

Plastik
Dikumpulkan 1 kali sebulan

Botol beling dan 
kaleng

Dikumpulkan 1 kali sebulan

Sampah yang 
tidak bisa dibakar

Dikumpulkan 1 kali sebulan

Ke-1/Ke-2/Ke-3/Ke-4

Ke-1/Ke-2/Ke-3/Ke-4

Ke-1/Ke-2/Ke-3/Ke-4

Ke-1/Ke-2/Ke-3/Ke-4

Sampah 
berbahaya

Dikumpulkan 1 kali sebulan
Ke-1/Ke-2/Ke-3/Ke-4

Koran
Dikumpulkan 1 kali sebulan
Ke-1/Ke-2/Ke-3/Ke-4

Kardus
Dikumpulkan 1 kali sebulan
Ke-1/Ke-2/Ke-3/Ke-4

Kertas lainnya

Sampah ukuran 
besar

Sampah yang Tidak 
Dikumpulkan

Membawa 
sampah sendiri 
ke fasilitas 
pembuangan

Membawa 
sampah sendiri 
ke fasilitas 
pembuangan

Kontak

Sampah yang Tidak 
Diambil dan Diproses

Dikumpulkan 2 kali sebulan
Ke-1/Ke-2/Ke-3/Ke-4

Wadah/bungkus 
karton

Hari pengumpulan
Setiap

Setiap         dan

Wadah/bungkus 
dan plastik

Hari pengumpulan
Setiap

Mendorong Pengurangan dan Daur Ulang SampahMendorong Pengurangan dan Daur Ulang Sampah

Cara Membuang Sampah Rumah Tangga yang BenarCara Membuang Sampah Rumah Tangga yang Benar

Wadah/bungkus 
dan plastik 

Sampah makanan, 
kayu, kulit, dll.

Pakaian bekas, 
gorden, selimut 
katun, dll.

Botol plastik (PET) 
untuk minuman, 
minuman 
beralkohol

Produk plastik, 
produk PVC

Botol beling 
dan kaleng

Logam, keramik, 
kaca, lainnya 

Termometer badan 
(air raksa), lampu 
neon, baterai sel 
kering, bohlam 

Wadah/bungkus 
karton untuk 
minuman

Koran bekas

Kardus

Kertas lainnya

Sampah yang tidak 
bisa masuk ke dalam 
kantong sampah 
yang ditentukan

Sampah komersial
Sampah lainnya

(Plastik selain 
wadah/bungkus plastik)

Sampah makanan, cangkang 
kerang, serpihan/potongan 
kayu, popok kertas, produk 
kulit, dll.

Wadah telur/puding/jeli, wadah mie instan, wadah 
makanan, kantong belanja supermarket, bungkus 
makanan instan, bungkus kue, jaring 
buah-buahan,  tutup botol plastik, bungkus 
sachet untuk bumbu masak, styrofoam, dll. 

Botol plastik (PET) jus, air mineral, 
shochu, mirin, shoyu

Sikat gigi, ember plastik, 
baskom, mainan plastik, 
CD, LD, gelas, dll. 

Botol beling untuk jus, shoyu, cuka, minuman 
berenergi, minuman beralkohol, kopi instan, dll., 
kaleng aluminium dan kaleng baja untuk jus, 
minuman berkarbonasi, minuman beralkohol, kaleng 
untuk makanan, wadah logam untuk kue, rumput laut, 
botol beling untuk kosmetik, dll. 
Perlengkapan dapur seperti panci, teko dan 
sendok, pemantik, tutup botol beling, 
keramik seperti mangkuk, produk kaca 
seperti gelas, piring, dll., pot bunga, produk 
plastik yang tidak bisa dilepaskan bagian 
logamnya, peralatan elektronik kecil, kaleng 
semprot (insektisida, produk perawatan 
rambut, dll.), barbel, linggis, kapak, palu, 
peralatan, logam yang telah dilakukan 
perlakuan panas, dll.

Termometer badan/termometer 
suhu air raksa, baterai sel kering 
alkali/mangan 

Kotak susu, dll. (tanpa aluminium 
foil di sisi dalam) 

Koran bekas

Kardus

Majalah, buku paperback, komik, 
buku bergambar, kamus, brosur, 
katalog, pamflet, buklet, dll. 

Sampah dalam jumlah besar saat pindah rumah, dll. 

Sampah umum yang timbul karena kegiatan komersial Bawa langsung ke fasilitas pembuangan atau 
pesan ke vendor pengambilan khusus.

●Tiriskan air dari sampah makanan seperti sampah dapur, dll. 
●Ukurannya tidak melebihi 60cm  persegi. 
●Untuk sampah serpihan/potongan kayu, ukurannya tidak melebihi  

diameter 5cm. 

●Buang isinya lalu mencuci dengan air. 
●Sebisa mungkin buang label harga, dll. 
●Jangan memasukkan barang lain ke kantong belanja bekas tetapi 

dibuang  ke dalam kantong sampah yang ditentukan. 

●Lepaskan labelnya. 
●Buang tutup botol dan labelnya sebagai sampah “Wadah/bungkus 

plastik”. 
●Buang isinya lalu mencuci dengan air. 
●Jangan dihancurkan.

●Kaca yang pecah berbahaya,  dibungkus dengan koran lalu tulis nama 
barangnya (seperti “kaca pecah”). 

●Barang dengan bahan kimia/cat tersisa tidak dapat diproses. 
●Barang dengan pegangan yang panjang seperti payung dapat dibuang 

dengan gagang mencuat keluar dari kantong sampah yang 
ditentukan. 

●Keluarkan baterai dan buang sebagai “Sampah berbahaya”. 
●Habiskan isi kaleng semprot lalu buang setelah melubanginya. 
●Jangan bungkus dengan koran selain barang pecah belah. 
●Habiskan isi pemantik gas sebelum membuang.

●Masukkan lampu neon ke dalam kotak yang saat membelinya atau 
bungkus dengan koran dan lain-lain agar tidak pecah. 

●Sebisa mungkin memasukkan baterai kancing atau baterai isi ulang 
ke kotak pengumpulan yang ada di toko elektronik, toko jam, dll. 

●Lampu neon panjang dapat dibuang meskipun mencuat keluar dari 
kantong sampah yang ditentukan. 

●Bilas dengan air lalu potong dan buka kemudian keringkan. 
●Jangan masukkan ke dalam kantong sampah  namun buang dengan 

mengikatnya menggunakan tali putih buatan kertas. 
●Buang kotak dengan aluminium foil di sisi dalamnya sebagai 

“Sampah yang bisa dibakar”. 

●Buang brosur sebagai sampah “Kertas lainnya” terpisah dari koran. 
●Ikat dengan tali putih buatan kertas lalu buang.
●Buang barang yang basah atau kotor sebagai “Sampah yang bisa 

dibakar”.

●Pastikan untuk melepaskan label alamat, slip pengiriman, 
isolasi/lakban  penyambung kardus, bagian logam, dll. 

●Ikat dengan tali putih buatan kertas lalu buang. 
●Buang barang yang basah atau kotor sebagai “Sampah yang bisa 

dibakar”.

●Buang kertas karbon, kertas thermal (kertas faks), tisu, gelas kertas, 
kantong kertas dan lain-lain sebagai “Sampah yang bisa dibakar”. 

●Ikat dengan tali putih buatan kertas lalu membuang. 
●Buang barang yang basah atau kotor sebagai “Sampah yang bisa 

dibakar”.

●Bawa sampah ukuran besar langsung ke Recycling Plaza atau Tojo 
Clean Center. 

●Bila sulit membawa langsung ke fasilitas pembuangan tersedia 
layanan pengumpulan ke rumah, silakan telepon untuk daftarnya.

●Pastikan untuk melepas tutup botol. 
●Buang isinya lalu mencuci dengan air. 
●Botol beling jangan dipecahkan. 
●Kaleng jangan dihancurkan.

Untuk membangun masyarakat 
daur ulang, setiap orang perlu 

mengambil tindakan yang “sebisa 
mungkin tidak mengeluarkan 
sampah” dan “sebisa mungkin 

melakukan daur ulang”.

Mohon kerja 
samanya dalam 

memilah sampah 
dengan benar. 

Furnitur seperti meja, kursi, lemari, 
sofa, dll., bingkai aluminium, pintu 
geser (fusuma), karpet, futon, tatami, 
sepeda, microwave, stik golf, 
lembaran logam galvanis, dll. 

●Bersihkan dari benda asing dan bilas dengan air. 
●Jangan masukkan “Botol plastik (PET)”, “Wadah/bungkus plastik” yang bisa 

sebagai barang daur ulang. 
●Buang barang yang ada  logam sebagai “Sampah yang tidak bisa dibakar”. 
●Potong selang dan tali agar tidak melebihi 30cm. 
●Buang barang yang terbuat dari gabungan plastik dan kertas sebagai 

sampah “Plastik”.

●Cuci lalu lipat dan masukkan ke dalam kantong. 
●Bila kotor, lepaskan semua bagian logam lalu buang sebagai 

"Sampah yang bisa dibakar”.

(Produk PVC dan plastik 
dengan logo       )

Pakaian, gorden, selimut 
katun, dll. (produk kain 
yang ukuran besar)
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