
Siaran Perss Release  

Untuk Diterbitkan Segera 

No. Reg Release 005/RLS/VI/2022 

 

Aksi Pengembalian Puntung Rokok Pada Produsen 

---------------‐----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kegiatan aksi warga bersama Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia mengembalikan puntung 

rokok kepada produsen mencuri perhatian warga Jakarta  yang sedang mengikuti CFD (Car 

Free Day) di sekitaran Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat.  

Bukan hanya mencuri perhatian, Kegiatan aksi yang masih dalam peringatan Hari Tanpa 

Tembakau Sedunia (HTTS) 2022 ini juga berhasil menginisiasi warga sekitar untuk turut serta 

dalam kegiatan aksi pengembalian puntung rokok kepada produsen "Sampoerna" 

Seperti diketahui kegiatan aksi ini dilakukan Forum Warga Kota (FAKTA) bersama beberapa 

jaringan aktivis peduli kesehatan dan pengendalian tembakau seperti : IYCTC (Indonesian 

Youth Council For Tobacco Control) dan perwakilan dari Lentera Anak Indonesia untuk 

mengingatkan kembali mengenai bahaya puntung rokok yang mencemari lingkungan serta 

kewajiban dari produsen untuk bertanggung jawab atas sampah/limbah hasil produksinya. 

Kegiatan aksi yang dimulai dari Jalan Jendral Sudirman (Depan Kudutaan Besar Jerman) sampai 

menuju titik akhir di Depan Gedung Samporna Strategic Square akan menunjuk beberapa 

pemberhentiaan sebagai titik orasi dan kampanye dengan topik yang berbeda - beda mengenai 

bahaya dari rokok dan sampah/limbah yang ditimbukan dari rokok. Topik kampanye 

diantaranya: Kerusakan Lingkungan Akibat Sampah/Limbah Puntung Rokok; Bahaya Asap 

Rokok Bagi Kualitas Udara dan Lingkungan; Meningkatnya Perokok Anak dan Rusaknya 

Generasi Bangsa; hingga  Penyakit dan Kematian Akibat Konsumsi Rokok. 

Selanjutnya di titik akhir pemberhentian pada Gedung Samporna Strategic Square, peserta aksi 

akan memberikan orasi - orasinya disertai "Asbak Kotor" sebagai simbol dari keseluruhan 

kegiatan aksi pengembalian puntung tersebut. 

Selain sebagai bentuk peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) Kegiatan aksi ini 

diharapkan bisa membangun kesadaran warga mengenai bahaya dari konsumsi rokok berserta 

sampah/limbahnya. Selain itu kegiatan aksi ini akan mengetuk kembali produsen - produsen 

rokok lain mengenai pertanggung jawabannya terhadap sampah/limbah hasil dari barang 

produksinya. 
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