
Hal yang perlu diperhatikan 

●Kriteria Item

●Peralatan 
rumah kecil

●Komputer

●Item yang digolongkan Sampah Besar
Panjang, lebar, atau tinggi yang satu sisinya 60 cm lebih

Oil heater, pengering 

Pemanas kipas, kompor minyak, oven microwave, printer rumah tangga
Keempat item di atas dapat dibawa secara gratis sebagai sampah peralatan rumah 
kecil ke 3 lokasi di kota (lihat lampiran).

・Lihatlah keterangan tentang cara buang pada halaman di baliknya.

Anda dapat membawanya ke tiga lokasi di kota (lihat lampiran) 
secara gratis.

Kamera digital, perekam DVD, pengering, pemanas ruangan, peralatan 
listrik seperti oven microwave dan printer rumah tangga, atau peralatan 
rumah tangga kecil dan perangkat elektronik yang memakai baterai.
Laptop, komputer, keyboard dan barang-barang sejenis.
※Hapuslah data informasi pribadi dan data lainnya terlebih dahulu.

Jenis item

Jenis item

(Oil heater, penghangat ruangan,  kompor minyak, oven microwave 
adalah sampah besar)

Tutup bak mandi yang lebih dari 60 cm 
juga diperbolehkan.
Masukkan ke dalam kantong sampah 
yang telah ditentukan.

Tutup bak mandi yang lebih dari 60 cm 
juga diperbolehkan.
Masukkan ke dalam kantong sampah 
yang telah ditentukan.

Lampu Neon yang panjangnya lebih dari 60 cm 
juga diperbolehkan.
Pastikan untuk memasukkannya ke dalam 
kantong yang telah ditentukan. 

Lebih dari 60 cm 
diperbolehkan.
Pastikan untuk 
memasukkannya ke kantong yang 
telah ditentukan.

Lebih dari 60 cm 
diperbolehkan.
Pastikan untuk 
memasukkannya ke kantong yang 
telah ditentukan.

(Botol besar, botol bir)

(Botol selain yang di atas)

Karena termasuk peralatan rumah kecil, anda dapat membawanya ke 3 tempat 
di kota secara gratis (lihat lampiran). 

①Kosongkan isinya.

①Lepas label dan tutupnya, 
　serta masukkan ke dalam 
　"wadah dan kemasan plastik".

②Cuci bagian 
　dalam dengan air.

③Hancurkan dengan 
　menginjaknya dengan kaki.②Buanglah dengan 

　tanpa membuka 
　lubangnya.

Potonglah cabang pohon 
dengan panjang kurang dari 
60 cm dan ketebalan kurang 
dari 5 cm lalu ikat dengan tali.
Tidak perlu memasukkannya 
ke dalam kantong sampah 
yang telah ditentukan. 

Ikat dan potong hingga 
kurang dari 60 cm 

Tiriskan air sampah basah dengan baik

60cm

60cm

Bilas dengan air dan keringkan.

Penghangat b
adan sekali pakai

Dari April 2020 dst CARA MEMISAHKAN DAN MEMBUANG SAMPAH 
KEPERLUAN RUMAH TANGGA

Divisi Lingkungan
Kota Toyoake

Kode QR Homepage

○Sesuai dengan peraturan pemisahan sampah, sampah yang berukuran kurang dari 60 cm, masukkan ke dalam kantong yang telah ditentukan kota kemudian 
buanglah di tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan sebelum pukul 8 pagi pada hari pengumpulan sampah.

○Sampah dari perkantoran seperti toko, tempat makan, kantor, pabrik, jangan dibuang di tempat sampah.

Homepage https://www.city.toyoake.lg.jpHubungi: Bagian Promosi Pengurangan Limbah Divisi Lingkungan Balai Kota Toyoake ☎(0562)92-1113
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JENIS PEMILAHAN

Hari dan tempat 
pembuangan 
yang telah 
ditentukan 

masing-masing 
distrik, asosiasi 

lingkungan, 
asosiasi 

anak-anak atau  3 
lokasi di kota 

(lihat lampiran).

SAMPAH YANG 
DAPAT DIBAKAR

Sampah besar

WADAH PLASTIK 
DAN PEMBUNGKUS

SAMPAH DAUR ULANG

SAMPAH YANG TIDAK 
BISA DIBAKAR

Setiap hari Rabu 
(Wajib mendaftar)

Atau

Toubu Chita 
Clean Center 
(Lihat lampiran)

KLASIFIKASI DAN CONTOH BARANG DAFTAR TANGGAL PENGUMPULAN

Setiap bulan Rabu ke 2 Setiap bulan Rabu ke 3

Setiap  hari Senin dan hari Kamis Setiap  hari Selasa dan hari Jumat

●Higashi-Kutsukake-ku
●Nishi-Kutsukake-ku 　
●Chokushidai-ku   ●Nishigawa-ku　
●Misaki-ku   ●Yoshiike-ku
●Okute-ku   ●Ano-ku　
●Nishi-ku (Keibajo-Higashi, Zengo-Nishi 
and Shikita (Chonaikai))
●Magome-ku
●Futamuradai-ku  (Including Toyoake 
Danchi)

●Yutakadai-ku   ●Nakajima-ku
●Owaki-ku   ●One-ku
●Sakuragaoka-ku   ●Sakabe-ku
●Zengo-ku   ●Ochiai-ku
●Okehazama-ku   ●Yakata-ku
●Nishi-ku (Senninzuka-Higashi and 
Senninzuka-Nishi (Chonaikai))

●Nishi-Kutsukake-ku (Shuku and Arai 
(Chonaikai))
●Nishigawa-ku (Osada-Nishi, Sasahara-Higashi, 
Shimabara, Osada-Higashi, Sasahara-Nishi 
(Chonaikai))
●Yutakadai-ku   ●Ano-ku   ●Owaki-ku
●One-ku   ●Sakuragaoka-ku   ●Sakabe-ku
●Zengo-ku   ●Nishi-ku   ●Magome-ku

●Higashi-Kutsukake-ku
●Nishi-Kutsukake-ku (Yamashinden, 
Yamada, Tokuda, Hongo, Jinai, 
Hikaridai-Danchi and Daido (Chonaikai))
●Chokushidai-ku
●Nishigawa-ku (Nishigawa (Chonaikai))
●Misaki-ku   ●Yoshiike-ku   ●Okute-ku
●Nakajima-ku   ●Ochiai-ku   ●Okehazama-ku
●Yakata-ku
●Futamuradai-ku (including Toyoake Danchi)

Produk Kertas

Botol

Barang pecah belah Produk aluminium foil

Koran Majalah, kertas
lain-lain

Kardus Karton susu

Baja Aluminium Semprotan kaleng / 
tabung kaset

Botol yang bisa 
digunakan kembali

Botol lainnya

紙製容器包装Wadah kertas 
dan kemasan

Botol plastik

Pakaian / Baju

Peralatan listrikKeramikAlat makan

Payung

Nampan Plastik Kantong plastikGelas dan Bungkus

Produk Plastik Jenis Karpet dan FutonKayu / BambuSampah Basah

Produk Karet, Kulit 
dan Alas kaki

DLL

Kantong merah 
transparan yang 
telah ditentukan

Ke kantong biru 
transparan yang 
telah ditentukan.

Kantong transparan 
dan tidak 

berwarna yang 
telah ditentukan. 

Hari pengumpulan sampah berbeda-beda tergantung pada lingkungan tempat tinggal anda.
Lihatlah daftar tanggal pengumpulan di bawah ini dan buanglah di tempat yang ditentukan oleh asosiasi lingkungan.
Tanggal pengumpulan dapat berubah selama liburan akhir tahun dan tahun baru.
Sampah yang tidak mematuhi aturan pemilahan tidak akan diambil oleh petugas, dan stiker peringatan akan dilampirkan, 
serta akan tetap berada di area tempat sampah.
Oleh karena hal ini akan mengganggu tetangga, jadi pastikan untuk membuang sampah pada tanggal dan waktu pengumpulan 
yang ditentukan dengan menggunakan kantong yang telah ditentukan.
Jika Anda tidak mematuhinya, Anda mungkin akan dikenai hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Setiap minggu

hari 　　
dan

hari 　　

hari 　　

Setiap minggu

Setiap bulan 

hari Rabu

Bulan ke　　　

Item dengan 
tanda ini

Item dengan 
tanda ini

※Tolong tempelkan pemberitahuan pada barang-barang yang 
tidak perlu dimasukkan ke dalam kantong yang telah ditentukan. 

Pisahkan koran, majalah, kertas lain-lain, kardus, 
dan karton susu berdasarkan item, serta ikat dengan 
tali agar tidak terkena hujan

Wadah kertas dan kemasan ditandai dengan 　　,  
susunlah barang-barang besar dan ikat dengan tali, 
serta barang-barang kecil harus dimasukkan ke 
dalam kantong kertas dan diikat dengan tali.

Masukkan pakaian dan kain ke dalam kantong 
plastik dengan isi yang terlihat.

Buanglah logam ke dalam 3 jenis pemilahan yaitu 
"baja" "aluminium" "kaleng semprot", "gas isi 
ulang".

Jangan sekali-kali memasukkan kaleng semprot / 
gas isi ulang ke dalam kantong dan dibuang sebagai 
sampah.

●

　
●
　

●

●

●

Bahan Jaring

Bahan bantalan

Tutup (terbuat dari plastik)

Metode pengumpulan untuk peralatan rumah tangga kecil dan komputer pribadi

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat
●Yutakadai-ku
●Nakajima-ku
●Owaki-ku
●Sakabe-ku

●Higashi-Kutsukake-ku
●Nishi-Kutsukake-ku
●Chokushidai-ku
●Nishigawa-ku
●Yoshiike-ku
●Okute-ku
●Ano-ku

●Zengo-ku
●Ochiai-ku
●Nishi-ku  
(Senninzuka-Higashi 
and Senninzuka-Nishi 
(Chonaikai))

●One-ku
●Sakuragaoka-ku
●Okehazama-ku
●Yakata-ku

●Misaki-ku
●Nishi-ku 
(Keibajo-Higashi,Zen
go-Nishi and Shikita 
(Chonaikai))
●Magome-ku
●Futamuradai-ku 
(including 
Toyoake Danchi)

Limbah kertas makanan

Jirigen
Ember

Pot tanaman

Penutup bak mandi

Sepatu kets / 
sepatu kulit / sepatu boot

Daun kering

Kotoran hewan 
peliharaan

Wadah berbentuk 
tabung

Popok kertasSelang 

Gantungan plastik

Sikat gigi
Mainan

CD / DVD / 
kaset / kaset video

Karton tengah 
wrappring

Isolasi

Foto

Wadah deterjen, sampo, 
kondisioner, sabun tangan, 
dll.

Wadah bento dari supermarket, 
makanan instan, yogurt, puding, 
mie cup, dll.

Kantong makanan beku, 
makanan instan, roti, udon, 
soba, sayuran dll.

Bungkus plastik tipis kebutuhan 
sehari-hari, berbagai kue, 
rokok dan mie cup.

Nampan buah dll.

Jaring bawang 
bombai, 
jeruk dll.

Jaring pembungkus 
buah persik, pir dll. 

Sterefom dan bahan bantalan 
yang melindungi peralatan 
rumah.

Tutup plastik seperti botol air, 
botol kosong, wadah plastik dll.

Nampan makanan, kue basah, dll.

Nampan makanan segar seperti sashimi, dll.

Bungkus permen, 
snack dll. 

Kantong plastik pakaian, 
kertas toilet dll.

Wadah bungkus telur 
dan jeli.

Bungkus sikat gigi, 
alat tulis dll.

Wadah obat-obatan, kosmetik, 
sabun, kebutuhan sehari-hari, dll.

Wadah saus mie
 (mentsuyu) / 
produk non-minyak

Bola lampu

Kaca tahan panas

Gelas kaca

Kaca

Cermin

Lampu neon

Cup nabe yaki udon 

Pot bunga

Mangkuk 

Piring

Cangkir 

Pelindung kompor

KasetKaset video 
Pemasak air elektrik Tungku gas

Pakaian

Tas

Jaket panjang

Topi

Dompet
Ikat pinggang 

Gunting, pisau, 
pisau dapur, 
pisau cukur.

Bungkuslah bagian 
yang tajam dengan 
kertas. 

Wadah vitamin, obat 
kumur, obat tetes mata, 
dll.

Gelas kertas

Kaleng baja Kaleng aluminium

Wajan penggorengan
 (baja)

Wajan penggorengan
 (aluminium)

Ketel
Panci

Logam

インドネシア語



60cm~

60cm~

60cm~

Cara membuang sampah besar

1 1-2 minggu sebelum 1 hari pengumpulan (setiap hari Rabu)Mendaftar untuk pengumpulannya melalui telepon 
ke Kantor Pembersihan Kota Toyoake.

Untuk setiap bagian dari sampah berukuran besar, belilah "Tiket Pembuangan Sampah Besar" seharga 
1.030 yen per item di tempat yang terdaftar di sebelah kanan.2

Setelah anda mendaftarkan nama anda pada “Tiket Pengumpulan Sampah Besar”, tempellah pada sampah besar 
anda di bagian yang mudah untuk dilihat.3

Bawalah ke pintu depan jam 8:30 pagi pada hari pengumpulan, yang ditentukan saat registrasi. Selain itu, apabila anda tinggal 
dalam kompleks perumahan atau apartemen, letakkanlah di dekat pintu masuk di lantai pertama.4

Senin-Jumat (tidak termasuk libur kerja 
seperti hari libur nasional)
9.00-12.00 dan 13.00-16.00

Waktu pendaftaranKantor Pembersihan Kota Toyoake
 TEL (0562)92-7056

Anda juga dapat membawa sampah besar langsung ke Toubu Chita Clean Center (Secara rinci lihatlah pada bagian kanan “Pengumpulan sampah besar secara langsung”)

金 1,030円

SAMPAH BESAR

SAMPAH YANG TIDAK DIKUMPULKAN DI TEMPAT SAMPAH

Bagian Lingkungan Balai Kota Toyoake
(Bangunan utama lantai 2 ⑫)

Berdasarkan Peraturan Daur Ulang Peralatan Rumah Tangga, produsen akan mendaur ulang empat peralatan rumah tangga (AC, TV, lemari es, mesin cuci, dll).
Selain itu, barang-barang ini tidak dapat dipilah sebagai sampah besar dan peralatan rumah tangga kecil. Anda juga tidak dapat langsung membawanya ke Toubu Chita Clean Center.

Jika Anda memiliki sejumlah sampah besar karena pindah rumah atau membersihkan rumah, pilahlah dalam berbagai jenis,  atau bawalah langsung 
ke “Toubu Chita Clean Center”, atau  mintalah perusahaan yang memiliki ijin menangani pengumpulan sampah untuk mengumpulkannya. 

Kota ini tidak mengumpulkan sampah dari kegiatan bisnis seperti toko, restoran, kantor dan pabrik. Dalam hal limbah umum yang terkait dengan bisnis, bawalah 
langsung ke "Toubu Chita Clean Center" atau mintalah kepada perusahaan yang memiliki ijin menangani pengumpulan sampah untuk mengumpulkannya. Juga, 
dalam hal limbah industri, mintalah kepada perusahaan yang memiliki ijin menangani pengumpulan sampah untuk mengumpulkannya. .

Saat membuang barang-barang berikut, tanyakan kepada orang yang kompeten atau konsultasikan ke toko tempat Anda membeli produk.
Contoh: scooter,  sepeda motor, alat pemadam kebakaran, tabung gas, brankas tahan api, tirai akordeon, ban, baterai, suku cadang otomotif, cat, minyak 
tanah, bensin, bahan kimia, peralatan pertanian, piano, bola bowling, slot pachinko, perebus air, penghangat air, bak mandi, kayu dengan ketebalan 20 cm 
atau lebih dan panjang 2 m atau lebih, balok beton, mesin,  kompresor, tali kawat, genteng, batu bata, kerikil, tanah, dll.

•Sampah dalam jumlah besar sekaligus

•Sampah besar (ukuran 60 cm atau lebih)

Asosiasi Limbah Industri Aichi  TEL  (052)332-0346Pertanyaan tentang limbah industri

•Barang-barang yang diatur dalam peraturan  Daur Ulang Alat Rumah Tangga (AC, TV, lemari es, mesin cuci, pengering pakaian)

•Barang-barang yang sulit dipilah

•Sampah industri

TEMPAT UNTUK MEMBAWA SAMPAH DAUR ULANG, PERALATAN RUMAH KECIL, DAN KOMPUTER PRIBADITEMPAT UNTUK MEMBAWA SAMPAH DAUR ULANG, PERALATAN RUMAH KECIL, DAN KOMPUTER PRIBADI

Cara membuang baterai keringCara membuang baterai kering

Kantor Pembersihan 
Kota Toyoake

1-13 Chokushi, Kutsukake-cho
TEL (0562)92-7056

Senin-Jumat

9: 00 AM- 4: 00 PM
* Anda juga dapat membawa korek api.

Anda dapat membawanya langsung ke tiga lokasi berikut secara gratis.

POS TIKET PEMBUANGAN SAMPAH BESAR

MEMBAWA SAMPAH SECARA LANGSUNG

Peraturan Daur Ulang Peralatan Rumah Tangga

●

●

Daito-cho 4

Tōkaidō Main Line
Daito-cho 5

366

246 Tōbu Chita Onsui Puru 

Tōbu Chita 
Clean Center 

(ekori) 

Tōbu Chita 
Clean Center 

(ekori) 

Daito-cho 2

Alamat 

(0562) 46-8855TEL
Hari kerja dan Sabtu (hari libur memungkinkan)
8.30-12.00 dan 13.00-16.30
Anda tidak dapat membawa pada hari Minggu, 
libur akhir tahun dan libur tahun baru.

Waktu 
penerimaan

41-banchi, Aza-Yoshino, Oaza-Morioka, 
Higashiura-cho, Chita-gun

Nama fasilitas Toubu Chita Clean Center (Ekori)

To Higashiura

Lokasi

366
23

1

Asahi-cho 5

Pachinko Hall

Pharmacy

Obu City Fire Department

Tokaido Shinkansen

Isew
angan Expressw

ay

M
eitetsu Nagoya M

ain Line

Orido
Sosaku Toyoake IC

Zengo 
Station

Fuji Baking 
Toyoake Plant

JA

Toyoake City Hall

To Toyoake Junior Highschool

To Togo

MEGA Donki

Toyoake 
Station

Tōbu Chita Onsui Puru 

(tidak termasuk hari libur dan hari libur kerja)

Nakanishi Co, Ltd

103 Takane, Sakae-cho
TEL (0562)97-6925

Senin-Jumat 
Setiap bulan minggu ke 1 dan 3 

Hari Sabtu pukul 8: 30 AM- 4: 00 PM
* Anda dapat membawa korek api dan wadah kemasan plastik

*Anda juga bisa membawa korek api.

Pengumpulan sampah daur 
ulang Balai Kota Toyoake

1-1 Komochimatsu, Shinden-cho

Minggu ke-2 dan ke-4 setiap bulan
9: 00 AM- 2: 00 PM

Saat anda membawa sampah,  pisahkan sebelumnya mana sampah yang bisa 
dibakar dan mana yang tidak bisa dibakar. Bawalah bukti alamat tempat 
tinggal (SIM, dll) pada saat membuang sampah. Sampah harus dibawa oleh 
pemiliknya.
Biayanya sebesar 200 yen per 10 kg untuk limbah rumah tangga dan limbah 
kantor (hanya limbah umum, limbah industri tidak dapat dibawa masuk).

Buanglah baterai ke dalam keranjang. Namun, jika anda tidak memiliki keranjang, masukkan 
ke dalam kantong plastik atau masukkan ke keranjang yang terdapat di balai kota.
Perhatikan bahwa baterai tombol dan baterai isi ulang tidak dapat dikumpulkan,karena itu 
buanglah di kotak penyimpanan pada toko tempat pembelian anda.

※AC, TV, lemari es, mesin cuci, dan pengering pakaian dilindungi oleh Peraturan Daur 
Ulang Alat Rumah Tangga, karena itu jangan membuangnya sebagai sampah besar.
(Lihat "Peraturan Daur Ulang Alat Rumah Tangga" tentang metode pembuangan)

Chokushi Pond

Seto Obu Line

To Fujita Health 
University

Fire Department

To Obu
City Hall

To Shirotsuchi

Chokushi Grounds
Toyoake Highschool

To Togo

Tokuda-Ikeshita

Nishida

Chokushi Cemetery

Isewangan Expressway National Route 23 To City Hall

To Obu

Side Roads

To Nagoya To Chiryu

Chubu Electric Power

Toyoake IC South
Society of 

Commerce and 
Industry

ATM

JA Parking Space

New Building
entrance

City Hall

Multistory 
Parking Space

Seto O
bu L

ine

Shiyakusho-mae

1 Apakah anda tahu toko tempat membeli atau menukar barangnya? Mintalah pada toko tempat membeli barang 
anda untuk mengambilnya. 

0120-319640

Informasi lain-lain 
terkait pos pembuangan 
dapat dikonfirmasi 
melalui kode QR 
di sebelah kanan ini.

Jenis
Item

Televisi CRT, TV LCD / plasma, kulkas / freezer, mesin cuci, 
pengering pakaian, AC, window air conditioner dll.

Tidak

Bawalah sampai ke tempat pengumpulan 
yang telah ditentukan.

Hubungi tempat pengumpulan yang telah ditentukan, kemudian tempel dan bawalah tiket daur ulang peralatan rumah anda ke tempat tersebut.

Tempat 
pengumpulan 
yang ditunjuk

Perusahaan pemilik ijin transportasi dan  pengumpulan sampah Diperlukan biaya pengumpulan dan 
transportasi. (Per Juni, 2019)

Biaya daur ulang 
peralatan rumah

(tidak termasuk pajak)

Seinouunyu Co, Ltd  Cabang Nagoya Higashi 

TV: 2.700 yen (16 inci atau lebih) 1.700 yen (15 inci atau kurang)
Lemari es / freezer: 4.300 yen (171 ℓ atau lebih) 3.400 yen (170 ℓ atau kurang)
Mesin cuci / pengering pakaian: ¥ 2.300    AC: 1.890 yen
* Biaya daur ulang peralatan rumah bervariasi tergantung pada mereknya.

Untuk lebih detail, lihat URL di sebelah kanan.

TEL（0562）98-0200
Toyoake Unity Co, Ltd

TEL（0562）95-1009
Nozaki Co, Ltd

TEL（0562）97-6925
Nakanishi Co, Ltd

TEL（0562）55-9050
Miyoshi Co, Ltd

1-12 Minowa, Asada-cho, Nisshin City TEL (052)807-0924
Okayamakenkamotsuunsoo Co, Ltd Kantor pemasaran Nagoya Minami 

Pusat Tiket Daur Ulang 
Peralatan Rumah Tangga

507-39 Shimpo-machi, Tokai City TEL (052)825-3031

1-1 Komochimatsu, Shinden-cho TEL (0562)92-1113

Asosiasi Peralatan Rumah Tangga JepangUntuk tiket daur 
ulang peralatan 
rumah Kontak

Bawalah sampai ke toko terdekat. Tidak bisa membawanya.

Ya

2 Kemana saya bisa membawanya sendiri?

Belilah "tiket daur ulang peralatan" di kantor pos 
terlebih dahulu. Selain biaya daur ulang, biaya transfer 
juga akan dibebankan.

Mintalah toko terdekat untuk mengambil barangnya.
Selain biaya daur ulang, biaya pengumpulan dan 
transportasi juga akan dibebankan.

Tanyakan toko terdekat, perusahaan yang menyediakan jasa 
transportasi untuk digunakan mengambil barang. Selain biaya daur 
ulang, biaya pengumpulan dan biaya transportasi akan dibebankan.


