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BEBAS ROKOK DALAM JARAK KURANG DARI 10M DARI 
PERALATAN TAMAN BERMAIN ANAK-ANAK  
Larangan merokok yang baru mulai dari tanggal 22 September 2010 

 

Merokok dilarang dekat peralatan taman bermain anak-anak. 
 

Merokok dilarang dalam jarak kurang dari 10 meter dari setiap peralatan taman bermain anak-
anak di Australia Barat.  
 
Seseorang harus tidak merokok dalam jarak kurang dari 10 meter dari peralatan taman bermain 
anak-anak yang:  

di tempat umum atau sebagian tempat umum; dan  

tidak di dalam tempat umum tertutup.  

Peraturan baru ini akan berlaku di taman dan kebun, fasilitas taman milik Negara seperti Kings Park dan 
peralatan taman bermain anak-anak di hotel, rumah makan cepat saji, restoran-restoran dan tempat-
tempat olahraga.  

 
Papan Tanda 

 

Papan tanda “Bebas Rokok” or “Dilarang Merokok” boleh didirikan atau ditempelkan dekat 

semaua peralatan taman bermain anak-anak guna memberitahu bahwa merokok dilarang dalam 

jarak kurang dari 10 meter dari peralatan taman bermain anak-anak. 
 

Departemen Kesehatan akan memberikan papan tanda-tanda yang cocok untuk membantu bisnis 

dan Pemerintah Daerah dalam usaha berkomunikasi pembatasan ini.  

Penegakan 
Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan hal-hal tentang merokok dalam 
jarak kurang dari 10 meter dari peralatan taman bermain anak-anak.  
 

Undang-undang baru memungkinkan Dewan Lokal untuk menunjuk Petugas Kesehatan 

Lingkungan atau petugas tambahan, misalnya Rangers, untuk membantu dengan penegakan 

hukum.  

Penting ditekankan bahwa ada tingkat dukungan public yang sangat tinggi untuk undang-undang ini dan 

berdasarkan pengalaman masa lalu kami berharap bahwa sebagian besar masyarakat Australia Barat 

akan mematuhinya. 

Hukuman 
Jika pelanggaran merokok dilakukan dalam daerah kurang daripada 10 meterdari sebuah peralatan taman 

bermain anak-anak maka hukuman yang berikut dapat dikenakan pada orang yang melanggar. 
 

 Denda maksimum yang dikenakan pengadilan  $1000 
 

 Pemberitahuan pelanggaran setempat   $200 
 
Untuk informasi lebih lanjut hubungi Dewan Pengendalian Tembakau 

Telepon: 1300 784 892 

Email: tcb@health.wa.gov.au 
 
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 
 

 
 
 
 

Indonesian

Membawakan Australia Barat yang Sehat


