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Pedoman Industri untuk Barang Konsumen yang Mengandung Baterai Kancing 
(Pedoman) dibuat untuk membantu pemasok (yaitu, manufaktur, distributor, 
pengimpor, pengecer dan pemasok daring) dalam membuat keputusan 
yang bertanggung jawab tentang keamanan baterai kancing pada saat 
mendapatkan, merancang, mengembangkan atau mengecer baterai kancing 
atau produk yang menggunakan baterai kancing.

Pedoman ini mencakup tindakan yang mungkin 
paling efektif untuk mengurangi pemaparan 
baterai kancing kepada anak-anak. Lembar Fakta 
ini memberikan ringkasan persoalan kunci yang 
diidentifikasi di dalam Pedoman.

Persoalan

Baterai kancing digunakan di banyak macam produk 
konsumen termasuk remote control TV, kamera, 
jam tangan, kalkulator, kartu ucapan, timbangan, 
senter dan banyak barang lain. Baterai kancing juga 
ditemukan di barang-barang menarik bagi anak-
anak seperti mainan, pernak pernik, suvenir sekali 
pakai dan alat dengan lampu LED.

Baterai kancing yang tertelan dapat tersangkut di 
dalam oesofagus dan menyebabkan cedera kronis 
dan kematian. 

Produk konsumen yang mengandung baterai 
kancing harus diamankan sehingga baterai tidak 
dapat diakses oleh anak-anak kecil. Produk 
mengunakan baterai kancing yang dapat diganti 
harus mempunya peringatan bahwa baterai kancing 
adalah berbahaya dan memberikan informasi 
keselamatan yang relevan.



Pemasok didorong untuk mengikuti Pedoman 
ini untuk membantu mencegah cedera dan 
menyelamatkan jiwa.

Informasi lebih lanjut tentang bahaya baterai kancing 
yang tertelan dapat ditemukan di sini:   
www.productsafety.gov.au/products/
electronics-technology/button-batteries

Jenis-jenis baterai kancing

Untuk kegunaan dokumen ini, semua sel atau baterai 
berbentuk piringan rata disebut sebagai baterai 
kancing tanpa memperhatikan ukuran atau zat 
kimianya. Nama lain yang digunakan untuk benda 
yang sama adalah sel atau baterai ‘koin’ , ‘cakram’, 
dan ‘kancing’.

Walaupun baterai kancing lithium ukuran koin 
diketahui menyebabkan cedera lebih serius dan 
kematian pada anak-anak, semua baterai kancing 
berpotensi membahayakan terhadap anak-anak 
yang mengaksesnya.

Tanggung jawab Pemasok 

Menurut UU Konsumen Australia (Australian 
Consumer Law), pemasok tidak boleh membuat 
klaim palsu atau menyesatkan tentang kualitas, nilai, 
harga, umur atau keuntungan produk atau layanan, 
atau jaminan atau garansi terkait apapun.

UU Konsumen Australia memberikan jaminan 
konsumen pada saat penjual memasok barang 
ke konsumen. Hal ini disebut garansi konsumen, 
dan mencakup bahwa barang yang dipasok 
memiliki kualitas yang dapat diterima dan aman. 
Jika konsumen diberi barang yang kualitasnya 
tidak dapat diterima atau tidak aman, mereka 
dapat menuntut hak mereka kepada pemasok dan 
meminta jalan keluar dari penjual yang memasok 
barang itu kepada mereka.

Pemasok juga harus memonitor dan menyelidiki 
umpan balik konsumen mengenai produk yang 
mereka pasok yang terkait dengan keamanan, dan 
mengambil langkah perbaikan jika dibutuhkan. Jika 
pemasok sadar akan terjadinya cedera, sakit atau 

kematian yang berhubungan dengan produk yang 
dipasok, mungkin perlu untuk melaporkan insiden 
tersebut ke Komisi  Kompetisi dan Konsumen 
Australia (Australian Competition and Consumer 
Commission /ACCC).

Informasi lebih lanjut tentang pelaporan wajib 
tentang cedera dan kematian konsumen dapat 
ditemukan di situs web Keamanan Produk ACCC: 
www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/
legislation/mandatory-reporting

Persyaratan penting untuk mengikuti 
Pedoman Industri

Untuk mengikuti Pedoman industri ini, produk-
produk konsumen (termasuk alat peripheral 
seperti remote control dan baterai pengganti yang 
disediakan) yang memerlukan satu atau lebih 
baterai kancing yang dapat diganti oleh konsumen, 
yang dapat diakses oleh anak-anak kecil dalam 
penggunaan normal atau penyalahgunaan yang 
dapat secara wajar diramalkan HARUS:

Memiliki kompartemen baterai yang mencegah 
akses ke baterai oleh anak-anak kecil sesuai 
dengan semua hal berikut ini:

a. Akses ke baterai memerlukan penggunaan 
alat atau penggunaan dua atau lebih gerakan 
independen DAN bersamaan’ dan 

b. alat pengaman akses baterai harus dapat 
secara mudah dipasang ulang tanpa 
mengurangi keamanannya dan 

c. alat pengaman akses baterai harus tahan lama 
di mana mereka tidak rusak atau menjadi 
tidak efektif lagi setelah penggunaan berkali-
kali; dan 

d. dirancang dan dimanufaktur sedemikian 
rupa sehingga baterai tidak dapat 
diakses oleh anak-anak kecil pada saat 
barang dan kemasan semua baterai 
penggantinya digunakan secara normal 
atau penyalahgunaan yang dapat secara 
wajar diramalkan.



DAN:

e. Mempunyai informasi yang tersedia di mana 
produk dipajang untuk dijual (termasuk 
daring) mengindikasikan bahwa produk (atau 
alat peripheral yang termasuk) memerlukan 
baterai kancing untuk beroperasi dan ini 
adalah barang berbahaya bagi anak-anak 
kecil. Informasi ini dapat diberikan pada 
kemasan atau tanda terpisah.

Baterai kancing yang tidak dimaksudkan untuk 
dapat diganti oleh konsumen tidak boleh dapat 
diakses ketika alat digunakan secara normal 
atau penyalahgunaan yang dapat secara wajar 
diramalkan dan tidak boleh dapat diakses tanpa 
menggunakan alat yang biasanya digunakan oleh 
teknisi, seperti misalnya obeng atau kunci pas 
namun bukan koin. 

Persyaratan penting yang diuraikan dalam Pedoman 
ini didasarkan pada pengertian praktik terbaik 
saat ini.  

Bagaimana untuk mengurangi lebih 
lanjut bahaya 

Untuk mengurangi lebih lanjut kemungkinan 
dibahayakannya anak-anak kecil oleh baterai 
kancing, pemasok harus mempertimbangkan:  

�� apakah akan memasok produk mengandung 
baterai  lithium ukuran kancing atau ukuran koin 
atau

�� apakah produk dapat menggunakan tenaga 
baterai tipe-tipe lainnya yang tidak mengandung 
bahaya yang sama dengan baterai kancing

�� melakukan audit-audit terhadap produk-produk 
yang ada dan menghapus barang-barang yang 
tidak mengikuti Pedoman ini

�� hanya memasok baterai kancing dan produk-
produk yang mengandung baterai kancing yang 
mengikuti Pedoman ini

�� meninjau ketinggian baterai kancing dan produk 
berisi baterai kancing dipajang di toko, sehingga 
mereka kurang dapat diakses oleh anak-anak 
kecil

�� memilih merek baterai yang disediakan dalam 
kemasan tahan anak yang sesuai dan ditandai 
dengan peringatan mengingatkan konsumen 
akan bahaya terhadap anak-anak kecil

�� bahwa kemasan atau instruksi pada produk 
baterai kancing harus ditandai dengan sebuah 
peringatan mengingatkan konsumen akan 
bahayanya jika anak kecil menelan/memasukkan 
baterai kancing

�� mengingatkan konsumen akan resiko baterai 
kancing dengan memberikan peringatan di toko.

Informasi lebih lanjut

Anda dapat mengakses versi Bahasa Inggris dari 
Pedoman ini di sini:  
www.productsafety.gov.au/publication/industry-
code-for-consumer-goods-that-contain-button-
batteries

Pedoman ini termasuk pernyataan-pernyataan 
dan simbol-simbol untuk digunakan dalam 
peringatan dan kemasan juga pada daftar standar 
keamanan relevan.

Informasi lebih lanjut tentang sumber produk 
yang bertanggung jawab dan pengujian produk 
konsumen dapat ditemukan di sini: 

�� Sumber produk yang bertanggung jawab  
www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/
compliance-surveillance/responsible-sourcing-of-
products

�� Pengujian produk untuk barang konsumen  
www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/
compliance-surveillance/product-testing
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