
P
la

s
tik

 K
h

u
s
u

s
 

S
a
m

p
a
h

 T
e
rb

a
k
a
r 

Sampah Terbakar 

Tanggal yang ditentukan 

di wilayah Anda 

 

 

Tempelkan stiker sampah terbakar 

Pada sampah yang tidak masuk plastik   

（Max. Panjang 1m・diameter 40 ㎝） 

※Selain kardus dan plastik khusus 

tidak bisa digunakan                    

●Max. 10kg 

Sampah Daur 
Ulang Lokal 

Sampah dapur Kulit kerang 

Cara Membuang Sampah yang Benar 

Berlaku Per Oktober 2020 

Popok kertas Sepatu/Bahan kulit Boneka Kaset tape, 

Video tape 
Pack kertas 

Botol minyak 

sayur Ketas kecil Kain berminyak 

Plastik 

wrap/alumuni

um foil kotor 
Potongan kayu 

（tebal max 7cm） 

Kairo, gel pendingin, 

gel anti lembab 
Futon / Karpet 

Koran/ 

Majalah/ 

Flyer Kardus Pakaian 

※Pisahkan digubuk 

sampah 

・Mohon   kerjasamanya 
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Tidak Terbakar 

●Buang isinya dan bilas 

dengan air 

Kaleng selain kaleng 

minuman（lepas tutupnya） 

Tutup dari 

logam 
Gelas/kaca 

（Buata agr tidak berbahaya） 

Barang pecah-

belah 

Jenis logam 
（Buat agar tidak  bahaya） 

Plastik termasuk wadah makanan 
（  yang tidak bertanda ini） 

Beling/kaleng yang 

kotorannya tidak 

hilang 

Elektronik 
（Gunting kabelnya） 

Payung Jenis kabel 
Kursi besi/logam 

Beling/Kaleng 

minuman 

Beling/kaleng minuman bersih 

（Kaleng besi    alumunium   ） 

※Akan didaur ulang. Tolong buang isinya dan bilas dengan air! 

※Yang kotorannya susah hilang masuk sampah tidak terbakar

  

Botol plastik yg dilepas label dan tutupnya Botol plastik 

Kemasan plastik 

Sampah 

Berbahaya 

Tanggal yang ditentukan 
di wilayah Anda 

 

Lepaskan label dan tutupnya, masukkan botolnya saja 

※Akan didaur ulang. Tolong buang isinya dan bilas dengan air! 

※Yang kotorannya susah hilang masuk sampah terbakar  

※Akan didaur ulang. Tolong buang isinya dan bilas dengan 

air! 

※Yang kotorannya susah hilang masuk sampah terbakar  

  

 
 
 

Berlabel ini 

Yang bertanda ini 
Kemasan sterofoam 
Tray makanan 
Label/tutup botol 
plastik 
Botol sampo 
       dll 

Sampah yg bisa 
meledak 

Lampu（sampah berbahaya）  
Elektronik kecil yg baterainya 

tdk bs dilepas 
 

Elektronik kecil yg dicharge 

Bate
rai 

Sampah Besar 

●Tempelkan kertas bertuliskan 

“Yoyakuzumi” (sudah reservasi) 

●Max. 3 item sekali buang 

（Volume lebih dari 150cm） 

Reservasi max. hingga jam 16:30, 1 hari sebelum 

hari pembuangan ke Div. Lingkungan 

 

もやすごみ処理券 

Alkali/karbon 

Pipih 

Lithium 

Botol gas 
Korek gas 
Spray bergas 
※Lepaskan tutup 

※Habiskan isinya 

※Jika isinya habis 

tidak perlu dilubangi 

Game gadget, pencukur / 
sikat gigi / rokok 
elektronik, mobile battery 

※Pastikan isinya terlihat 

※Jangan sampai pecah 

Bungkus dengan kertas 

koran dll 

※Lapisi dengan 
selotip ujungnya 

●Pisahkan ke plastik berbeda

（max. 45ℓ） 

Sepeda Perabot & 

elektronik besar 

Perabot RT(Kec. dr kayu) 

◎Pastikan sampah ditaruh sebelum jam 7:30 a.m. di hari pengumpulan  

予
約 

予
約 

予
約 

予
約 

予
約 

予
約 

予
約 

●Perabot kayu tdk masuk sampah besar.（cara pembuangannya lihat di “Panduan Membuang Perabot”）  

Mesin jahit 
（mesin portable masuk 

ke sampah tdk 
terbakar） 

Meja besi 

Organ/organ 
elektronik 

（yg bisa meuat 2 orang） 

Gerobak 
（Gerobak 
dorong） 

Sepeda 
（Termasuk sepda anak） 

Rak besi 

Ranjang besi 
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Divisi Lingkungan Mihara 
TEL（0848）63-1210  

FAX（0848）67-6069 

Tanggal yang ditentukan 
di wilayah Anda 

 

Tanggal yang ditentukan 
di wilayah Anda 

 

Tanggal yang ditentukan 
di wilayah Anda 

 

Tanggal yang ditentukan 
di wilayah Anda 

 

Tanggal yang ditentukan 
di wilayah Anda 

 

2219imamoto
分別ガイド

2219imamoto
テキストボックス
▲みはらしぶんべつがいどHP

2219imamoto
テキストボックス
インドネシア語

2219imamoto
長方形




