
SMOKE FREE PARKS  
TAMAN MARGASATWA RAGUNAN 
2010 

Tubagus Haryo Karbyanto 



Pengantar 

 Kenapa Smoke Free Parks 

 Proses Taman Margasatwa Ragunan Bebas 
dari Asap Rokok 

 Pendampingan 

 



Kenapa Smoke Free Parks 
 
 Smoke Free Parks bukanlah sebuah konsep 

baru 

 Menurut Perda No 2/2005 ttg Pengendalian 
Pencemaran Udara, jo. Pergub No 75/2005 ttg 
Kawasan Dilarang Merokok dan Pergub No 
88/2010 ttg hal yang sama telah menyiratkan 
taman rekreasi sebagai Kawasan dilarang 
Merokok   



Proses Taman Margasatwa Ragunan 
Bebas dari Asap Rokok 

  Ada aspirasi dari warga/pengunjung 

 Diajukan kepada BLU TMR 

 Permohonan dan informasi dasar 

 



Dasar Pemikiran dan  
Faktor-faktor yang mempengaruhi 

1. Paparan asap rokok orang lain dapat 
membahayakan non perokok mdan dapat 
berakibat kematian 

2. Sebagian besar warga adalah non-perokok 
terutama anak-anak dan perempuan 

3. Perlunya penyediaan area taman publik 
yang sehat  untuk warga kota 

4. Hal ini akan menunjukan keberadaan dan 
keberpihakan kota yang sehat untuk semua. 



Dasar Pemikiran dan  
Faktor-faktor yang mempengaruhi 

5. Ini akan melengkapi kebijakan kota jakarta 
yang telah menjadikan sekolah, rumah sakit, 
tempat ibadah, area bermain anak dan 
kendaraan umum serta tempat umum serta 
tempat kerja lainnya. 

6. Ini akan membuat kebijakan Kawasan Dilarang 
Merokok  menjadi  konsisten di semua wilayah 
kota dan menghilangkan kebingungan yang 
ada. 

7. Ini sejalan dengan misi dan tujuan untuk 
menyediakan  area dan fasilitas rekreasi  yang 
sehat, aktif dan positif  bagi warga kota 



Dasar Pemikiran dan  
Faktor-faktor yang mempengaruhi 

8. Beberapa restoran lokal, internasional  dan 
pusat bisnis telah bebas asap rokok. 

9. Tindakan orang dewasa akan mempengaruhi 
anak muda. Pelatih, orang tua, wasit dan tokoh 
yang terlibat dalam rekreasi adalah panutan 
bagi pemuda dan dapat memiliki efek positif 
pada pilihan gaya hidup yang mereka 
buat. untuk warga kota 

10. Puntung rokok adalah sampah yang paling 
umum di taman dan penyebab utama 
kebakaran. 

 

 



Dasar Pemikiran dan  
Faktor-faktor yang mempengaruhi 

11. Merokok berbahaya bagi kesehatan dan 
dapat mengganggu mereka yang 
menggunakan taman dan fasilitas rekreasi. 

12. Larangan Merokok di taman Kota dan 
fasilitas rekreasi berfungsi untuk melindungi 
kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan 
warga kota dan menunjukkan 
kepemimpinan kota dalam membantu untuk 
membuat  warga kotanya sehat. 



Concern 

 Kepedulian akan ketakutan bahwa jika 
kebijakan ini dijalankan maka bisa kehilangan 
beberapa pelanggan/bisnis 
- Peserta dewasa 
- Para penyewa fasilitas 
- Acara-acara di taman 



Survey Smoke Free TMR,  
sabtu, 24 Juli 2010 

 
Asal 
Pengunjung 
 
 
 

998 
Responden  



  

Apakah Anda 

mendu
kung jika 
ada peraturan 
Taman 
Margasatwa 
Ragunan 
(TMR) 
Bebas dari 
Asap Rokok? 
 



 Apakah 
Anda 

setuju 
TMR Bebas 
dari Asap 
Rokok? 
 



 Apakah 
Anda akan 

tetap 
menghadiri 
acara-acara 
di TMR yang 
telah Bebas 
dari Asap 
Rokok? 
 



 Apakah Anda 
akan 

menga
jak 
anak/cucu/ 
keluarga ke 
TMR yang 
telah Bebas 
dari Asap 
Rokok? 



BAGAIMANA SELANJUTNYA 

PILIHAN DAN kEPUTUSAN 



Pilihan dan Keputusan 

 Kebijakan Sukarela atau Kebijakan Hukum: 
 Kebijakan Sukarela: Tidak ada sanksi tegas, lebih hanya 

himbauan 
 Kebijakan Hukum: Penegakan dengan denda dan didukung 

oleh Pengelola Taman dan Fasilitas Rekreasi serta Petugas 
Pengaman 

 Area tertentu  atau Semua area: 
 Area tertentu : akan ada kebingungan, sulit untuk 

mencaripembenarannya  - kenapa OK di daerah ini dan 
tidak di lain? Ada pencampuran  pesan 

 Semua Area: Menghilangkan kebingungan - lebih mudah 
diingat lebih, mudah untuk mencari pembenarannya, 
konsistensi dalam sistem taman, pesan – lingkungan sehat 
& gaya hidup 



Keputusan Terbaik 

 Kebijakan Hukum 

 Semua Area 



Dasar Pemikiran 

 Merokok di dekat anak-anak dan orang 
dewasa yang terlibat dalam atau menonton 
kegiatan rekreasi luar ruangan di taman Kota 
dan fasilitas rekreasi akan merugikan 
kesehatan mereka dan dapat mengganggu  
mereka yang menggunakan fasilitas tersebut. 



Kebijakan 

 Untuk membantu melindungi kesehatan, 
keselamatan dan kesejahteraan warga kota, 
merokok dilarang di semua taman kota dan 
fasilitas rekreasi di luar ruangan. 

 Tidak ada orang yang boleh merokok  di atau 
dalam area taman Kota atau fasilitas rekreasi, 
namun tidak terbatas pada, semua taman, 
taman bermain, lapangan atletik & kompleks, 
skatepark, wilayah perairan, tempat 
penampungan, WC , jalan dan area parkir. 



Penyadaran Warga dan Penegakan Hukum  
 
 Rambu /tanda-tanda  yang tepat akan dipasang  di tempat-

tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pengunjung 
dan petugas. 

 Warga, khususnya pengguna taman dan fasilitas rekreasi  
dan staf, akan diberitahu tentang kebijakan ini;. 

 Pejabat kota, karyawan taman dan fasilitas rekreasi, orang 
tua, pelatih dan pengguna taman diminta untuk membantu 
dalam penegakan kepatuhan terhadap kebijakan ini 
dengan membawa kebijakan ini untuk diperhatikan oleh 
orang-orang yang melanggar kebijakan ini.\ 

 Setiap orang yang ditemukan melanggar kebijakan ini di 
sebuah acara yang diselenggarakan, terutama kegiatan 
anak muda, akan diminta untuk mematikan rokoknya atau 
dipersilahkan untuk meninggalkan area taman kota atau 
fasilitas rekreasi ini 



Penyadaran dan pemberitahuan 

 Press Releasse 

 Website 

 Brosur 

 Formulir penyewaan tempat/area taman 

 Jadwal acara  

 Iklan TV/Radio 

 Pelatihan relawan dan staf serta karyawan 

 Buklet informasi program 

 Rambu dan stiker 

 

 



website 



Rambu dan Stiker 

Pintu 
masuk 
taman 



Rambu dan Stiker 

Pada pintu 
WC umum 
dan Kaca 
washtafel  



Rambu dan Stiker 

Pada  
Pintu Masuk 
baik untuk 
kendaraan 
maupun 
pejalan kaki 



Rambu dan Stiker 

Sepanjang 
jalan setapak 



Rambu dan Stiker 

Pada  Tempat Parkir 

dan Pembatas Area  



Rambu dan Stiker 

Pada Halte dan pada 
Display  Program 



Rambu dan Stiker 

Pada Lintasan 
Skateboard dan Jalur 
Sepeda 



Tantangan 

 Kapanye yang terus menerus 

 Jumlah dan banyaknya lokasi yang harus 
diberi rambu/tanda 

 Pengawas lapangan  



Dukungan dari FAKTA/ITCN 

 Memberikan informasi  dan kontak untuk 
upaya pengendalian tembakau di komunitas 
Anda. 

 Memberikan dukungan terus menerus 
selama proses berlangsung, memberikan 
contoh kebijakan, informasi tentang kota-
kota lain yang telah menyelesaikan proses ini, 
bantuan pendidikan kepada masyarakat 
tentang kebijakan baru, dan pendidikan 
tentang penegakan hukum. 



Kontak: 

 Tubagus Haryo karbyanto 

 FORUM WARGA KOTA JAKARTA 
jalan Pancawarga IV No 44 
RT 003/07 Cipinang Muara 
(blk Gudang Seng Kalimalang) 
Jakarta 13420 

 Telepon: 021-856-9008 
email: faktajakarta@yahoo.com 

 MP: 0812-948-9558 
email: tubagusharyo@gmail.com 
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