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Peralatan listrik yang aman
Pedoman untuk pengecer dan pengimpor
Jika Anda menjual, mengimpor atau menyewa peralatan listrik, 
Anda harus memastikan bahwa peralatan tersebut aman dan 
tidak akan menyebabkan cedera selama pemakaian secara 
normal.

Bagaimana menurut hukum di NSW?
Hukum di NSW mencantumkan sebagian besar peralatan 
listrik rumah tangga di dalam daftar barang-barang yang harus 
dites dan disetujui sebelum dijual. Barang-barang ini disebut 
‘barang wajib lapor’. Persetujuan untuk ‘barang wajib lapor’ 
harus dilakukan oleh NSW Fair Trading, instansi yang setara 
di Negara Bagian Australia lainnya atau oleh pemberi sertifikat 
independen.

Semua peralatan listrik lainnya disebut sebagai ‘barang 
tidak wajib lapor’ dan harus aman tetapi tidak memerlukan 
persetujuan sebelum dijual. Bacalah bagian berjudul 
‘Bagaimana dengan barang tidak wajib lapor?’ untuk perincian 
lebih lanjut.

Bagaimana cara mengecek apakah 
suatu barang telah disetujui?
Peralatan listrik yang telah disetujui memiliki  ‘tanda 
persetujuan keamanan peralatan listrik’. Tanda ini seringkali 
mencakup huruf besar yang diikuti oleh nomor sertifikat. 
Sebagian peralatan listrik kecil mungkin menggunakan tanda 
persetujuan lainnya seperti nama dagangnya. Contoh-contoh 
tanda persetujuan keamanan peralatan listrik NSW tampak di 
kolom berikut.

Hukuman maksimum atas tindakan menjual, mengimpor, 
menyewakan atau mempertukarkan ‘barang wajib lapor’ tanpa 
‘tanda persetujuan keamanan peralatan listrik’ dan Australian 
Certificate of Approval (Sertifikat Persetujuan Australia) 
adalah denda $82,500 dan/atau 2 tahun penjara untuk orang 
perorangan atau $825,000 untuk perusahaan.

Seperti apakah tanda persetujuan itu?
Berikut ini adalah contoh-contoh ‘tanda persetujuan keamanan 
peralatan listrik’ yang diterima secara sah.

Penting: Sertifikat Persetujuan Luar Negeri dan 
tanda-tanda persetujuan, misalnya tanda CE, tidak 
diterima di Australia.  

Tip: Sebelum menerima pengiriman, atau menjual, ‘barang 
wajib lapor’ apa pun, mintalah pemasok Anda untuk 
menunjukkan Sertifikat Pertujuan Australia.

Program Persetujuan Nomor atau tanda 
persetujuan *

NSW Fair Trading NSW xxxxx

Instansi Pemerintah Negara 
Bagian Lain

Q xxxxx, ESO xxxxx,
V xxxxx, ESV xxxxx,
S xxxxx, T xxxxx

Regulatory Compliance 
Mark (RCM)

SAI Global Certification 
Services Pty Ltd

SAI TE EA xxxxxx or
SAI SMK EA xxxxxx  
Or SAI-xxxxxx-EA

The Australian Gas 
Association (AGA)

AGA xxxxxx EA or
AGA xxxxxx G EA 

International Testing and 
Certification Services Pty Ltd

A/xxxxxx/EA

SGS Systems and Services 
Certification Pty Ltd

SGSEA xxxxxx or
SGS-xxxxxx-EA

SAA Approvals Pty Ltd SAA xxxxxx EA

Testing and Certification 
Australia

TCA xxxxxx EA

UL International New 
Zealand Limited

U xxxxxx EA

TUV Rheinland Australia 
Pty Ltd

TUV xxxxxx EA

BSI Group (Australia and 
New Zealand) Pty Ltd

BSI-xxxxxx-EA

Global Mark Pty Ltd GMA-xxxxxx-EA

Market Access (AUS) Pty 
Ltd trading as Certification 
Body Australia

CBA xxxxxx or
CBA-xxxxxx-EA

Australian Safety Approval ASA-xxxxxx-EA
* ‘xxxxx’ dapat berupa serangkaian nomor apa saja
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Fair Trading enquiries 13 32 20
TTY 1300 723 404
Bantuan bahasa 13 14 50

Lembar fakta ini harus tidak dianggap 
sebagai nasihat hukum. Untuk informasi 
lebih lanjut mengenai topik ini, lihatlah 
undang-undang yang berkenaan.

© Negara Bagian New South Wales melalui NSW Fair Trading.
Anda dapat membuat salinan, mendistribusikan, memaparkan atau mengunduh 
informasi ini dengan beberapa pembatasan penting. Lihatlah kebijakan hak 
cipta NSW Fair Trading’s di www.fairtrading.nsw.gov.au atau kirimlah email ke 
publications@finance.nsw.gov.au

Apa sajakah ‘barang wajib lapor’ itu?
Berikut ini adalah daftar peralatan listrik yang menurut hukum 
merupakan ‘barang wajib lapor’. Untuk perincian lebih lanjut, unduhlah 
Explanatory notes for the approval and sale of electrical articles in 
New South Wales (Penjelasan mengenai persetujuan dan penjualan 
barang-barang listrik di New South Wales) dari situs web Fair Trading.

Bagaimana dengan ‘barang tidak wajib 
lapor’?
Jika Anda menjual, mengimpor, menyewa atau pempertukarkan 
peralatan listrik yang bukan ‘barang wajib lapor’, Anda tetap 
harus memastikan bahwa peralatan tersebut aman dan sesuai 
dengan Australian Electrical Safety Standards (Standar Keamanan 
Peralatan Listrik Australia) yang relevan. Periksalah selalu dengan 
pemasok Anda untuk memastikannya.

Anda memerlukan lebih banyak  
informasi? 
Anda dapat mengunduh Explanatory notes for the approval 
and sale of electrical articles in New South Wales (Penjelasan 
mengenai persetujuan dan penjualan barang-barang listrik di 
New South Wales) dari situs web Fair Trading (cari “approval of 
electrical articles”). Anda juga dapat menelpon Unit Energi dan 
Utilitas Fair Trading secara langsung di 02 9895 0722 atau melalui 
email ke energyapprovals@finance.nsw.gov.au

Untuk bantuan bahasa, telponlah 13 14 50 dan mintalah juru 
bahasa untuk bahasa Anda.

Aksesori
• Penyambung perkakas
• Alat kontrol dan kondisi
• Saklar saluran kabel
• Pemegang dan starter 

lampu fluoresen
• Pemegang bola lampu – 

bayonet dan edison dan 
adaptor

• Pemutus lingkar mini untuk 
arus lebih

• Peralatan stopkontak
• Steker
• Peralatan arus sisa (saklar 

pengaman)
• Stopkontak dan adaptor
• Kabel persediaan listrik 

fleksibel
• Saklar dinding

Perkakas tubuh
• Selimut listrik
• Pad pemanas fleksibel
• Pengering rambut
• Pemanas celup

• Alat pijit
• Pencukur dan pemotong 

rambut
• Pemanas kasur air

Perkakas luar
• Alat listrik pagar
• Pemotong pagar tanaman
• Pembasmi serangga 

elektrik

• Perkakas perawatan kebun
• Peralatan kolam renang dan 

spa

Lampu
• Lampu dekorasi
• Lampu inspeksi
• Lampu portabel

• Lampu perawatan
• Lampu hiasan Natal dan 

pesta

Persediaan tenaga
• Pengisi baterai • Catu daya (adaptor AC/DC)

Sebagainya
• Pengelas pancar
• Peralatan bertenaga tinggi

• Pemanas air tekanan tinggi
• Pemateri besi

Perkakas rumah
• Pemanggang roti
• Pengering pakaian
• Pencuci piring
• Kipas angin
• Pemoles/penggosok lantai
• Alat pemanas
• Seterika
• Kendi
• Alat dapur
• Peralatan pemanas cairan 

(termasuk pemasak nasi)

• Oven microwave
• Peralatan memasak 

portabel (termasuk blender 
dan wajan penggorengan)

• Projektor
• Kompor dan kipas kompor
• Kulkas/peti es
• Mesin jahit
• Pesawat televisi
• Penyedot debu
• Mesin cuci baju


