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Larangan menampilkan produk tembakau  
dan alat-alat merokok di tempat penjualan ritel. 

 

Mulai dari tanggal 22 September 2010 tempat penjualan ritel di Australia Barat dilarang 

menampilkan produk tembakau dan alat merokok.  

 

Apa artinya larangan menampilkan?  
 

Para penjual tembakau secara ritel harus memastikan agar produk tembakau, termasuk setiap 

paket dan karton, maupun alat-alat rokok tidak kelihatan oleh orang ramai dari dalam maupundari 

luar premis. 
 

Kelihatan Secara Insidental 
 

Larangan menampilkan tersebut tidak berlaku waktu produk tembakau, termasuk paket-paket 

maupun alat-alat rokok diperlihatkan kepada seorang langganan karena permintaan langsung dari 

si langganan, termasuk pada waktu  transaksi/penjualan itu dilakukan. 

 
Dalam proses ketika para penjual mengisi kembali unit penyimpanan produk tembakau ada 

kemungkinan yang tidak bisa dihindari bahwa orang ramai akan melihat produk tembakau atau 

alat rokok. 

 
Kebijakan Departemen Kesehatan memungkinkan kelihatan yang tidak dapat dihindari seperti yang mungkin 
terjadi sehubungan dengan kegiatan rutin bisinis secara sah dan bertanggungjawab (seperti re-stocking rak 
atau pengambilan stok dalam pandangan umum). Namun, para penjual harus memastikan bahwa pintu atau 
penutup lainnya dari unit penyimpanan tidak sengaja dibiarkan terbuka setelah restocking karena ini bisa 
mengakibatkan  tindakan penegakan hukum. 

 

Kartu Harga dan Papan Harga 
 

Seperti saat ini terjadi, informasi mengenai ketersediaan atau harga produk tembakau boleh terus 

diberikan pada kartu harga dan papan harga.  

 

Kampanye Pendidikan 
 

Selain konsutasi dengan pelbagai pemangku industry sebuah kampanye pendidika akan 

dilakukan. Ini akan mencakup pendidikan dan penyebaran infomasi dalam bermacam-macam 

bentuk seperti: media siaran, iklan radio dan surat kabar, publikasi melalui pos dan melalui 

internet. 
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Apa jenis dari alat-alat rokok yang tercakup larangan trampilan? 
 

Jenis alat rokok yang tercakup larangan trampilan termasuk: 
 

kertas rokok 

 pipa 

pipa sigaret 
 

alat guling sigaret 
 

hookahsalat pipa (hookah) dan alat pipa air yang dimaksudkan untuk merokok produk tembakau  
 
setiap alat rokok lain yang bisa digunakan untuk merokok tembakau  
 

Korek api dan steker sigaret bukan alat rokok sehingga tidak tercakup larangan trampilan dan boleh terus 
dipertrampilkan. 
 

Bagaimana hukum akan ditegakkan? 
 

Departemen Kesehatan Australia Barat memiliki penekanan yang kuat dan fokus pada pemantauan kepatuhan 
dan inspeksi teratur, terutama dalam menanggapi persyaratan peraturan baru. Pemeriksaan juga terjadi dalam 
menanggapi keluhan dari anggota masyarakat.   

 

Departemen Kesehatan menggunakan berbagai strategi untuk mendorong dan meningkatkan 

kepatuhan termasuk penyediaan saran, pendidikan, peringatan formal, atau penuntutan.  

 
Hubungi: 

 
Tobacco Control Branch 

Grace Vaughan House 

227 Stubbs Terrace 

SHENTON PARK WA 6008 
 

Telepon: 1300 784 892 

Faks: (08) 9382 0770 

 
 
Alamat Pos: 

Department of Health 

PO Box 1335 

WEST LEEDERVILLE WA 6901 
 
Internet: www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol 

 

 
 
 

disclaimer: 
 

The information contained in this factsheet has been produced as a guide only. 
To view the full details in the relevant Tobacco Control legislation, visit www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol 


