PANDUAN ACUAN PUSTAKA BISNIS CPSC
Produk Anak-Anak:

CPSIA mewajibkan produsen domestik atau importir produk anak-anak
(cpsc.gov/childrensproduct) untuk menerbitkan sebuah “Sertifikat Produk Anak-Anak” (cpsc.gov/cpc)
berdasarkan kelulusan hasil uji oleh sebuah laboratorium pihak ketiga yang diakui CPSC (cpsc.gov/labsearch).
Produsen harus pertama-tama menentukan usia dari pengguna produk yang dituju (cpsc.gov/childrensproduct).
Setelah produk ditentukan usia penggunanya secara tepat, produsen kemudian harus mengidentifikasi
perangkat persyaratan yang harus diujikan pada produk mereka; perangkat persyaratan berbeda-beda,
berdasarkan usia konsumen yang dituju, atribut fisik dan mekanis dari produk, serta bahan-bahan yang dipakai
dalam produksi. Balikkan halaman untuk melihat daftar persyaratan umum yang mungkin diberlakukan
terhadap produk Anda.
Produsen domestik atau importir produk anak-anak juga harus memastikan bahwa produk dan
pembungkusnya memuat informasi pelacakan yang disyaratkan (cpsc.gov/trackinglabel).
(cpsc.gov/trackinglabel).

Pemakaian Umum atau Produk Non Anak-Anak:

CPSIA mewajibkan produsen domestic atau
importir produk non-anak (cpsc.gov/generaluse) yang dikenai aturan keselamatan produk konsumen untuk
menerbitkan Sertifikat Konformitas Umum” (cpsc.gov/gcc) berdasarkan pengujian atau program pengujian yang
wajar atas produk. Balikkan halaman untuk melihat daftar persyaratan umum yang mungkin diberlakukan
terhadap produk Anda.
Tidak seperti produk anak-anak, pengujian atau program pengujian yang wajar tidak harus mempergunakan
laboratorium yang diterima CPSC dan juga informasi pelacakan tidak perlu ditempelkan pada produk.

Tugas Melaporkan:

Meskipun produk Anda tidak dikenai aturan, regulasi, standar atau larangan
berdasarkan hukum yang diberlakukan CPSC, atau sekali pun dikenai dan Anda sudah menguji dan
mensertifikasi produk Anda, Anda masih punya satu lagi tanggung jawab hukum yang penting. Anda punya
sebuah kewajiban hukum untuk segera dan selengkapnya melaporkan informasi tentang produk Anda yang
menunjukkan bahwa produk itu:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

cacat dan bisa memberikan risiko cedera yang substantif bagi konsumen atau adalah sebuah produk
yang berbahaya untuk konsumen;
gagal mematuhi aturan, regulasi, standar, atau larangan dari undang-undang yang diberlakukan CPSC.
menyebabkan seorang anak tercekik, dan akibat dari insiden itu, anak itu tewas, menderita cedera serius,
tidak bisa bernafas untuk kurun waktu tertentu, atau memerlukan pengobatan oleh tenaga medis
profesional;
telah digolongkan sebagai bahaya produk yang substansial oleh Komisi (seperti pakaian luar anak-anak
dengan tali pengencang atau pengering rambut tanpa alat pelindung kalau tercelup); atau
dikenai jenis penuntutan hkum tertentu. Persyaratan pelaporan hukum yang tepat ada di
cpsc.gov/reporting.

OMBUDSMAN USAHA KECIL
WWW.CPSC.GOV/BUSINESSEDUCATION

AJUKAN PERTANYAAN KEPADA KAMI
DI:
WWW.CPSC.GOV/SMALLBIZ/CONTACT
UNDUH PANDUAN INI DI:
WWW.CPSC.GOV/DESKTOPGUIDE
HUBUNGI KAMI DI: (301) 504-7945

TWITTER: @CPSCSMALLBIZ
EMAIL UNTUK UPDATE:
WWW.CPSC.GOV/EMAIL

MASIH BARU DENGAN KESELAMATAN PRODUK?
COBA KUNJUNGI
CPSC REGULATORY ROBOT TOOL:

Untuk melakukan ini, Anda harus selalu tahu tentang laporan keselamatan tentang produk Anda sendiri dan produk
pesaing Anda lewat pemantauan laporan-laporan yang dibuat untuk perusahaan Anda, tinjauan online, dan tempat-tempat
lain, serta di database publik milik CPSC yang bisa ditelusuri di www.SaferProducts.gov.
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Aturan Keselamatan Produk Anak-Anak yang Utama dan
Substantif
Daftar Lengkap Aturan Berlaku Yang
Mewajibkan Sertifikasi:

www.cpsc.gov/certify (Upper right corner)

Muatan Timah Total (Substrat):
100 ppm (parts per million)

www.cpsc.gov/lead

Timah dalam Cat dan Lapisan Permukaan: www.cpsc.gov/leadinpaint
90 ppm (parts per million)
Persyaratan Bagian Kecil:

www.cpsc.gov/smallparts

(Larangan terhadap produk untuk anak di bawah usia 3 tahun; label peringatan yang berlaku untuk
produk yang dimaksudkan bagi anak-anak antara 3 dan kurang dari 6 tahun yang bermuatan bagian
kecil.)
Standar Keselamatan Mainan (Mainan):

www.cpsc.gov/toysafety

ASTM F963-11

Persyaratan Prosedural Utama untuk Produk Anak-Anak
Pengujian Wajib oleh Pihak Ketiga:
Termasuk Pengujian Berkala & Perubahan Bahan

www.cpsc.gov/testing

Panduan tentang persyaratan pengujian dan sertifikasi, termasuk pengujian ulang berkala
(biasanya setiap tahun) dan kalau ada perubahan bahan pada produk.
Produsen juga bisa mempergunakan pengujian bagian komponen yang dilakukan
pemasok, asalkan kondisi tertentu dipenuhi.
Mencari sebuah laboratorium yang diakui CPSC:

www.cpsc.gov/labsearch

Penting: Produk anak-anak harus diuji oleh pihak ketiga, sebuah laboratorium yang diterima
CPSC. Produk anak-anak Anda mungkin dikenai berbagai regulasi dan Anda harus
melakukan banyak pencarian untuk menemukan laboratorium yang memenuhi kebutuhan
khusus Anda.
Sertifikat Produk Anak-Anak (CPC):

www.cpsc.gov/cpc

Produsen dan importir harus menerbitkan sebuah CPC untuk pengecer dan distributor untuk
semua produk anak-anak dan memberikannya kepada pemerintah, apabila diminta.

Larangan terhadap Phthalates (Mainan dan www.cpsc.gov/phthalates
barang perawatan anak tertentu)

Informasi Pelacakan Permanen:
Ditempel ke produk dan kemasannya

Produk Tahan Lama Bayi atau Anak Kecil: www.cpsc.gov/durableinfantproducts
Tempat tidur bayi, buaian, kereta bayi,
gendongan bayi, kursi tinggi, dan barangbarang sejenis lainnya

Persyaratan Substantif Utama untuk Produk Non-Anak-Anak

- Persyaratan Kartu Pendaftaran
Produk:

www.cpsc.gov/productregistrationcard

Tabel Produk Yang Diregulasi:
Beberapa, tetapi tidak semua, produk umum, atau
non-anak-anak, diberlakukan peraturan
keselamatan produk konsumen federal.

www.cpsc.gov/trackinglabel

www.cpsc.gov/certify
(Ujung kanan atas)
www.cpsc.gov/table
www.cpsc.gov/FHSA

Unsur-Unsur Berbahaya:
Undang-Undang Unsur Berbahaya Federal
(FHSA) melarang unsur-unsur berbahaya
dalam produk anak-anak.

www.cpsc.gov/FHSA

Sertifikat Umum Konformitas (GCC):
Produsen dan importir harus menerbitkan sebuah
GCC untuk pengecer dan distributor produk yang
diregulasi.

www.cpsc.gov/gcc

Produsen Batch Kecil: Perusahaan dengan
pendapatan di bawah $1 juta yang memenuhi
persyaratan tambahan.

www.cpsc.gov/smallbatch

Pertanyaan Yang Sering Diajukan: Pengujian dan
Program Pengujian
Yang Wajar:

www.cpsc.gov/generaluse

PANDUAN ACUAN PUSTAKA BISNIS CPSC
OMBUDSMAN USAHA KECIL

SELALU MULAI DI: HTTPS://BUSINESS.CPSC.GOV

PANDUAN PEMANGGILAN ULANG PRODUK TANGGUNG JAWAB PENGECER
WWW.CPSC.GOV/RETAILER
WWW.CPSC.GOV/RECALLGUIDANCE

