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Ⅲ- 6 Sampah 
 
1. Pembuangan Sampah 
 Dengan tujuan pengurangan jumlah dan pendaur-ulangan sampah, memberlakukan pembagian pembuangan 

sampah. 
  
Jenis Sampah 
・Sampah yang bisa dibakar. 
・Sampah yang tidak bisa dibakar. 
・Surat kabar, majalah bekas, kaleng kosong dan botol plastik. 
 

Melanggar peraturan dan tata krama membuang sampah dapat menimbulkan masalah, bahkan di antara 
sesama orang Jepang.  
 
Larangan 
① Jangan mengeluarkan sampah di hari yang bukan hari pengangkutan. 
② Jangan menaruh sampah di tempat yang tidak ditentukan. 
③ Jangan membuang sampah tanpa memisahkan jenisnya. 
 
Untuk peraturan lengkapnya, tanyakan pada kantor pemerintah daerah dan tetangga anda karena tiap wilayah 

memiliki jenis sampah dan peraturan berbeda. Ada juga kantor yang melayani penjelasan dalam bahasa asing.  
  

 
2. Pembuangan Sampah Lainnya 
(1) Batu Baterai, Botol dan Sampah Lainnya 

Batu baterai mengandung bahan berbahaya sehingga memerlukan teknologi tinggi dalam mengolah 
pembuangannya. Masukkan batu baterai bekas pada kotak pengembalian di toko tempat anda membelinya. Untuk 
botol bir, jus dan sebagainya, ada toko yang akan mengembalikan uang botol bila anda mengembalikan botol 
bekasnya. Tanyakanlah pada penjaga toko tempat anda membeli.  

 
(2) Kemasan Plastik 

Diwajibkan untuk menyatukan wadah dan kemasan plastik untuk membungkus produk dan lain-lain, dan 
menyerahkannya pada hari yang ditetapkan.  
 
(3) Sampah Ukuran Besar  

Sampah ukuran besar (disebut Sodai Gomi) seperti perabotan dan peralatan listrik keluarga dibuang pada hari 
sesuai peraturan atau ajukanlah permohonan pribadi untuk pembuangan. Ada pemerintah daerah yang akan 
mengenakan biaya untuk pembuangannya. 
 
(4) AC, Televisi, Kulkas, Mesin Cuci, Mesin Pengering 

Bila membuang AC, televisi, kulkas, mesin cuci, dan mesin pengering, hubungi toko tempat anda dulu 
membelinya, atau tempat anda akan membeli barang penggantinya. Dalam hal ini anda harus membayar sesuai 
tarif yang telah ditentukan. Barang elektronik yang telah diserahkan ke toko tersebut akan didaur-ulang oleh 
perusahaan pemroduksinya. Pemerintah kota dan daerah tidak mengadakan penarikan barang-barang bekas 
tersebut. 

 
(Referensi) Undang-undang pendaur-ulangan alat listrik  

URL  http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/ 
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