
Larangan produk 

Beberapa produk dan layanan terkait produk dapat dikenakan larangan jika ada risiko yang 
dapat menyebabkan cedera serius, sakit, atau kematian. 

Di bawah Undang-Undang Konsumen Australia (ACL/Australian Consumer Law), pemasok 
bertanggung jawab untuk menjual produk konsumen yang aman dan sesuai dengan tujuan. 
Pemasok yang gagal mematuhi larangan produk di bawah ACL dapat menghadapi tindakan 
penegakan hukum yang mengenakan denda dan hukuman uang yang besar. 

Sebelum Anda memasok produk ke konsumen di Australia, Anda harus: 

• memeriksa apakah ada produk yang Anda suplai terkena larangan 

• jika menjual secara online, jagalah agar produk apa pun yang dilarang di Australia, atau 
tidak sesuai dengan hukum Australia, agar tidak dikirim ke Australia 

• menerapkan sistem kepatuhan keamanan produk sebagai prioritas di bisnis Anda 

• tetap mengetahui informasi terbaru tentang perkembangan keamanan produk di Australia 
dengan berlangganan peringatan email dari Product Safety Australia. 

Berikut ini Anda akan mendapat informasi tentang larangan produk yang berlaku saat ini. 
Untuk mendapat tips tentang pemasokan barang yang bertanggung jawab, lihatlah di 
Pencarian sumber produk yang bertanggung jawab, Pencarian produk yang aman, dan Menjual 
secara online. 

Jika Anda mengetahui adanya produk terlarang atau tidak aman yang dipasok di Australia, 
Anda dapat Melaporkan produk yang tidak aman. 

Lihat juga: Tentang larangan produk 

 

Produk yang terlarang 

Semua larangan keamanan produk yang permanen maupun sementara di Persemakmuran 
yang berlaku saat ini, dan larangan sementara di negara bagian dan teritori. 

 

 
Lilin dengan sumbu timbal 

https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/legislation/fines-penalties
https://www.productsafety.gov.au/newsletter/subscribe
https://www.productsafety.gov.au/newsletter/subscribe
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/compliance-surveillance/responsible-sourcing-of-products
https://www.productsafety.gov.au/publication/safe-sourcing-product-safety-bulletin
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/compliance-surveillance/selling-online
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/compliance-surveillance/selling-online
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/compliance-surveillance/selling-online
https://www.productsafety.gov.au/contact-us/for-consumers/report-an-unsafe-product
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/about-product-bans
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/candles-with-lead-wicks


Larangan ini berlaku untuk sumbu lilin yang mengandung lebih dari 0,06 persen timbal, dan 
termasuk sumbu yang dijual sebagai bagian dari lilin atau dijual terpisah. 

Risiko: keracunan timbal, menyebabkan cacat dan gangguan fisik 

 
 

 
Wadah lilin yang mudah terbakar 

Larangan ini berlaku untuk wadah lilin dan dekorasi lilin, yang ketika terkena nyala api atau 
panas yang berasal dari lilin, dapat terbakar dan terus terbakar selama lima detik atau lebih 
setelah penyalaan. 

Risiko: bahaya kebakaran 

 

 

DEHP dalam barang plastik anak-anak 

Larangan ini berlaku untuk mainan, barang-barang untuk tempat penitipan anak, wadah 
makan, dan peralatan makan yang ditujukan untuk anak-anak berusia hingga dan termasuk 36 
bulan, yang dapat dengan mudah mereka kunyah dan/atau hisap. Barang-barang yang 
mengandung lebih dari 1 persen berat dietilheksil ftalat (diethylhexyl phthalate/DEHP) 
terlarang. 

Risiko: meracuni reproduksi untuk anak-anak 

 

 

Bola api & barang serupa 

https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/combustible-candle-holders
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/dehp-in-childrens-plastic-items
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/fire-footbags-other-such-goods


Larangan ini berlaku untuk bola api dan barang serupa. Bola api (fire footbags) adalah bola 
yang dibuat dari bahan tahan api, dan dirancang untuk disiram dengan cairan yang mudah 
terbakar lalu dinyalakan dan ditendang atau dilempar sebagai hiburan. 

Larangan tidak berlaku apabila barang-barang ini dipasok untuk digunakan oleh penghibur 
profesional atau untuk di teater, asalkan dapat menunjukkan kualifikasi atau penggunaan yang 
sesuai. 

Risiko: luka bakar parah 

 

 
Masker gas dengan alat pernapasan dari asbes 

Larangan ini berlaku untuk masker gas dan masker gas koleksi yang mengandung asbes. 
Masker gas adalah peralatan pernapasan yang biasanya terdiri dari pelindung wajah penuh, 
selang, dan tabung logam yang dapat dilepas yang berisi filter asbes. 

Risiko: mesothelioma, suatu bentuk kanker 
 

 
Glukomanan dalam bentuk tablet 

Larangan ini berlaku untuk glukomanan dalam bentuk tablet. Glukomanan adalah penekan 
nafsu makan yang akan membengkak di perut untuk menciptakan perasaan kenyang. 

Larangan ini tidak berlaku untuk glukomanan dalam bentuk kapsul atau bubuk. 

Risiko: bahaya tersedak 

 

 

Mangkuk jeli mini yang mengandung konjak 

Larangan ini berlaku untuk mangkuk jeli mini yang mengandung konjak dan memiliki tinggi 

https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/gas-masks-with-asbestos-breathing-devices
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/glucomannan-in-tablet-form
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/mini-jelly-cups-containing-konjac


atau lebar kurang dari atau sama dengan 45mm. Mangkuk jeli mini adalah produk kembang 
gula kecil yang sering dijual dalam multi kemasan. Saat dimakan, konjak tidak mudah larut. 

Risiko: bahaya tersedak 

 

 

Pemantik rokok seperti mainan  

Larangan ini berlaku untuk pemantik rokok unik berbentuk seperti mainan, yang dirancang 
untuk menghasilkan nyala api yang membakar rokok atau bahan mudah terbakar lainnya. 

Risiko: luka bakar serius dan kebakaran 

 

 

Rokok buatan 

Larangan ini berlaku untuk rokok buatan yang terlihat mirip rokok asli dan mengandung 
magnesium silikat terhidrasi, bahan utama bedak talek. 

Risiko: menghirup bubuk ini menyebabkan penyakit dan kerusakan paru-paru 

 

 

Kolam renang dan spa dengan fitur desain yang tidak aman 

Larangan ini berlaku untuk kolam renang dan spa portabel (termasuk kolam renang dan spa 
yang dapat dipindahkan) dengan kotak atau outlet skimmer 'gaya toilet' yang tidak aman, dan 
tidak dirancang untuk meminimalkan kemungkinan terjepit atau terperangkapnya rambut dan 
bagian tubuh lainnya. 

Risiko: terjepit atau terperangkap yang menyebabkan cedera serius dan kematian karena 
tenggelam 

https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/novelty-cigarette-lighters
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/novelty-cigarettes
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/pools-and-spas-with-unsafe-design-features


 

 

Lentera terbang 

Larangan ini berlaku untuk lentera terbang, yang merupakan balon udara panas miniatur tak 
berawak yang mengandalkan nyala api terbuka untuk memanaskan udara di dalam lentera, 
untuk mengangkatnya ke atmosfer. 

Risiko: bahaya kebakaran 

 

 

Magnet kecil bertenaga besar  

Larangan ini berlaku untuk magnet terpisah atau lepas yang: 

• cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam tabung kecil yang digunakan dalam standar 
wajib untuk mainan 

• memiliki fluks magnet lebih besar dari 50 dan 

• dipasarkan oleh pemasok sebagai, atau dipasok untuk digunakan sebagai salah satu 
dari berikut ini: 

o mainan, game, atau puzzle 

o kit perakitan atau pemodelan 

o perhiasan untuk dikenakan di dalam atau di sekitar mulut atau hidung. 

Risiko: cedera internal dan kematian jika tertelan 

 

 

Produk tembakau tanpa asap  

https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/sky-lanterns
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/small-high-powered-magnets
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/smokeless-tobacco-products


Larangan ini berlaku untuk produk tembakau tanpa asap, yang mencakup tembakau kunyah, 
pasta, bubuk, dan tembakau oral. 

Risiko: penyakit dan infeksi terkait nikotin 
 
 

 
Penutup lampu depan berwarna 

Larangan ini berlaku untuk penutup lampu depan berwarna yang menahan lebih dari 15 
persen sinar lampu depan. Penutup lampu depan berwarna adalah panel berwarna yang 
dipasang di depan lampu kendaraan bermotor. 

Risiko: mengurangi daya lihat, yang  menyebabkan cedera serius atau kematian 

 

 

Tindik lidah palsu tanpa lubang  

Larangan ini berlaku untuk semua tindik lidah (stud) palsu tanpa lubang. Tindik lidah palsu 
tanpa lubang adalah manik-manik kecil yang dikenakan sebagai perhiasan di lidah, tanpa perlu 
ditusukkan. Barang ini memiliki lubang kecil di satu sisi saja, yang berfungsi untuk menciptakan 
ruang hampa saat menempel pada lidah. 

Risiko: terhirup yang menyebabkan penyumbatan di paru-paru atau saluran udara 

 

 

Pasta gigi yang mengandung dietilen glikol 

Larangan ini berlaku untuk pasta gigi yang mengandung lebih dari 0,25 persen berat dietilen 
glikol (DEG). DEG adalah zat beracun yang digunakan oleh beberapa produsen sebagai 
pengganti gliserin dalam pasta gigi. 

Risiko: Keracunan DEG yang menyebabkan penyakit seperti gagal ginjal dan hati 

https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/tinted-headlight-covers
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/tinted-headlight-covers
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/tongue-studs-without-holes
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/toothpaste-containing-diethylene-glycol


 

 

Mainan yang mengandung butiran 

Larangan ini berlaku untuk mainan tiup, barang-barang unik, dan perabot, yang dapat 
dipompa dengan mulut, dan yang memiliki butiran lepas atau partikel kecil di dalam produk 
yang dapat terhirup selama menarik dan meniupkan napas. 

Risiko: bahaya terhirup, tersedak dan tercekik, menyebabkan sakit atau kematian 

 

Pisau atau silet dalam set alat tulis yang tidak dinyatakan 

Larangan ini berlaku untuk peralatan seni, kerajinan, dan alat tulis anak-anak yang mencakup 
pisau atau silet, kecuali pisau atau silet tersebut telah dinyatakan di kemasan. Pernyataan 
tentang pisau atau silet ini harus mudah terbaca dan ditampilkan dengan jelas pada kemasan 
dengan huruf yang tingginya tidak kurang dari 3mm. 

Risiko: luka sayat, sobek, dan luka tusuk 

 

Bola Yo-Yo berisi air 

Larangan ini berlaku untuk bola yo-yo yang berisi air, dan barang serupa lainnya: 

• yang dimaksudkan untuk dilempar dan kembali ke tangan 

• dengan tali elastis yang dapat memanjang setidaknya 500 mm dan biasanya memiliki 

o lingkaran/loop di satu ujung untuk dipakai di jari 

o objek sintetis lembut di sisi lain. 

Larangan tidak berlaku untuk mainan outdoor dan olahraga tertentu, seperti tongkat pemukul 
dan bola yang diikat dengan tali elastis, atau barang yang dikenal sebagai 'Yo-Be Sling Disc'. 

https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/toys-containing-beads
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/undeclared-knives-or-cutters-in-stationery-sets
https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans/yo-yo-water-balls


Risiko: tercekik tali dan sakit serta reaksi kulit akibat bola berisi cairan  
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