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Cara Pengumpulan dan Pembuangan Sampah 

Di Kota Sakaide, hari pengumpulan sampah berbeda tergantung pada 

wilayah dan jenis sampahnya. Silakan merujuk ke “Pembagian dan 

Cara Membuang Sampah”. 

Pilah sampah, lalu buang di tempat pengumpulan yang ditentukan 

pada hari pembuangan sampah paling lambat pukul 8.30 pagi.  

Kantong untuk memasukkan sampah yang dapat dibakar dan tidak 

dapat dibakar sudah ditentukan dan dapat dibeli di supermarket di kota 

Sakaide. 

Untuk hari pengumpulan dan tempat pengumpulan sampah, silakan 

hubungi Bagian Lingkungan Kehidupan (seikatsu kankyoka), Balai 

Kota. (TEL0877- 46-4503) 

 

 

 

 

 

          Kantong sampah yang ditentukan di Kota     

          Sakaide (sampah yang dapat dibakar dan  

       sampah yang tidak dapat dibakar) 

 

 

Aplikasi promosi pemisahan sampah “San a-ru” 

Jika Anda tidak tahu bagaimana cara membuang sampah berdasarkan 

jenis sampah, tanggal di mana sampah harus dibuang, atau 

bagaimana cara memisahkan sampah, gunakan aplikasi gratis "San a-

ru" untuk membuang sampah dengan benar (hanya dalam bahasa 

Jepang). 

 

 

 

 

Unduh dari Apple Store          Unduh dari Google Play 

 



 

Cara Pemilahan dan Pembuangan Sampah 

Buang sampah rumah tangga dan sampah yang dapat diaur ulang di tempat yang 

ditentukan pada hari pengumpulan sampah paling lambat pukul 8.30 pagi. Hari 

pengumpulan sampah berbeda tergantung pada jenis sampah dan wilayahnya. 

Lebih jelasnya, silakan hubungi Bagian Lingkungan Kehidupan (seikatsu kankyoka), 

Balai Kota. (TEL 0877-46-4503) 

Jenis Item Yang Harus Diperhatikan 

Sampah yang 

dapat dibakar 

sampah dapur, kertas, 
abu, selimut, sepatu, 
sampah kayu, kain, kaset 
video, popok kertas, karet 
gelang, styrofoam, bahan 
bantalan, bahan 
pembungkus, produk vinil 

 

 

 

 Masukkan sampah ke dalam kantong 
yang ditentukan.  

 Tiriskan air yang terkandung dalam 
sampah dapur sebaik-baiknya.  

 Ukuran sampah tidak boleh melebihi 
ukuran kantong yang ditentukan.  

 Untuk barang tajam seperti tusuk sate, 
dll., bungkus dengan kertas agar tidak 
berbahaya.  

 Rendam abu ke dalam air agar apinya 
benar-benar mati.  

 Buang sampah kayu sedikit demi sedikit.  
 Gunakan kertas penyerap atau kain 

untuk menyerap minyak goreng, atau 
keraskan dengan bahan pembeku 
minyak sebelum dibuang.  

 Untuk tray yang tidak dapat dibersihkan 
karena berminyak, dll., silakan buang di 
sampah yang dapat dibakar. 

 

 

 



 

Sampah yang 

tidak dapat 

dibakar 

barang plastik, mainan, 
gantungan baju, sikat gigi, 
logam, setrika, aluminium, 
beling, alat elektronik kecil 
seperti mesin penanak 
nasi, cermin genggam, 
radio, kamera, berbagai 
jenis keramik, payung, 
tabung neon di bawah 60 
cm. 

 Masukkan sampah ke dalam kantong 
yang ditentukan. 

 Pecahan kaca, alat cukur, benda tajam 
seperti jarum bungkus dengan kertas 
sebelum dibuang agar tidak berbahaya.  

 Botol kaca, kaleng yang kotorannya 
tidak hilang meskipun dibilas, masuk 
dalam kategori ini. 

Sampah daur 
ulang 

botol kaca, kaleng, botol 
PET dengan tanda seperti 
berikut, baterai, pemantik 
api 

 

 Bedakan kaleng sprai dan gas untuk 
kompor meja dengan kaleng jenis lain.  

 Untuk botol kaca, bedakan menjadi 4 
jenis: botol kaca coklat, botol kaca 
transparan, botol bir, dan lain-lain. 

 Lepaskan penutup botol dan masukkan 
ke dalam sampah yang tidak dapat 
dibakar atau sampah daur ulang. 

 Habiskan gas di dalam pemantik 
sebelum dibuang.  

 Cuci botol, kaleng, botol PET sebelum 
dibuang.  

 Silakan buang sampah pada kelompok 
ini, dengan memilah di keranjang atau 
kotak di tempat yang ditentukan pada 
hari sampah daur ulang di wilayah 
tempat tinggal Anda. 
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Sampah daur 

ulang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wadah plastik, 
pembungkus, wadah 
yogurt dan puding, wadah 
mi instan, wadah 
styrofoam, wadah telur, 
botol sampo, botol shoyu, 
botol saus tomat, plastik 
film transparan, kantong 
plastik, dengan tanda 
sebagai berikut  

 

 

 

 Masukkan ke dalam kantong plastik 
transparan. 

 Cucilah wadah dan tray.  
 Lepaskan tutup dan pilah berdasarkan 

jenisnya.  
 Untuk tray yang tidak dapat dibersihkan 

karena berminyak, dll., silakan buang di 
sampah yang dapat dibakar. 

 

 

 

Kertas koran, selebaran, 
kotak kertas, kardus, 
majalah, kertas bungkus 

 

 

 Untuk kotak kertas, cuci, keringkan, 
potong dan buka sebelum dibuang.  

 Untuk kotak kertas yang warna 
dalamnya selain putih, buang di sampah 
yang dapat dibakar. 

 Ikat ”kardus”, “kertas koran, selebaran”, 
“majalah, kertas tebal”, “wadah kertas” 
jadi satu sesuai dengan jenisnya. 

 Pastikan untuk melepas vinil, plastik, 
logam yang menempel pada jenis 
sampah kertas seperti majalah. 
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Sampah 

besar 

 

perabot, tempat tidur, pintu 

kaca, tatami, sepeda, pintu 

kasa, peralatan listrik (AC, 

TV, mesin cuci, kulkas, 

kecuali peralatan listrik 

berukuran kecil yang 

termasuk dalam sampah 

yang tidak dapat dibakar) 

 

 Untuk pengumpulan dari rumah ke 
rumah, diperlukan pembayaran untuk 
masing-masing itemnya. 

 Jika Anda menginginkan pengumpulan 
dari rumah ke rumah, ajukan permohonan 
ke Bagian Lingkungan Kehidupan 
(seikatsu kankyoka), Balai Kota dan 
tentukan hari pengumpulannya. (TEL 
0877-46-4503) 

 Biaya pengumpulan sampah akan diminta 
di muka, dan pada saat pengumpulan 
sampah, petugas dari Balai Kota akan 
datang membawa kwitansinya. 

 Jika ingin membuang sampah sendiri, 
silakan bawa langsung ke Recycle Plaza 
Kota Sakaide. (TEL 0877-44-2320) Biaya 
sampai 100kg adalah 1,000 yen, dan 
tambahan 100 yen per  10 kg, hari biasa 
siang pk.13.00 - 16.00, setiap hari Minggu 
kedua pk. 09.00 - 12.00 dan pk. 13.00 - 
16.00 

 Beberapa rumah tangga ada kalanya 
dibebaskan dari biaya pengumpulan 
sampah besar.  

 Ada sampah besar yang tidak dapat 
dikumpulkan oleh kota.  

Lebih jelasnya, silakan hubungi Bagian 
Lingkungan Kehidupan (seikatsu kankyoka), 
Balai Kota. (TEL 0877-46-4503) 

Daur Ulang 

Barang 

Elektronik 

mesin cuci, AC, TV, kulkas 

 

 

 

 

 

 

 

 Untuk pembuangan barang di sebelah 
kiri, diperlukan biaya daur ulang. Silakan 
minta kepada toko ritel tempat membeli 
produk atau toko ritel tempat Anda akan 
membeli produk tersebut untuk 
mengambilnya. Diperlukan juga 
pembayaran biaya transportasi. 

 Biaya akan berbeda tergantung pada 
ukuran dan produsennya. 

 


