
 

U.S. CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION 
4330 EAST WEST HIGHWAY 

BETHESDA, MD 20814 

DeWane Ray Tel: 301-504-5907 
Wakil Direktur Eksekutif Pos-el: jray@cpsc.gov 

27 Februari 2019 

Produsen, Importir, Distributor, dan Pengecer Perabot Penyimpan Pakaian  

Dengan hormat: 

 
Saya menulis surat ini untuk menghimbau Anda agar memastikan bahwa perabot 

penyimpan pakaian yang Anda produksi, impor, distribusikan, atau jual di Amerika Serikat telah 
memenuhi standar keselamatan yang berlaku, termasuk semua standar dan persyaratan yang 
diacu dan dimuat dalam revisi terbaru ASTM F2057-17, Safety Specification for Clothing 
Storage Units.1 Standar ASTM ini, yang bisa dibeli dari ASTM International2, dirancang untuk 
mengurangi risiko serius dari bahaya insiden lemari tertunggang (tip-over). 

 
Komisi Keselamatan Produk Konsumen atau CPSC adalah badan regulasi federal yang 

independen dan bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dari risiko cedera dan kematian 
tanpa alasan akibat produk konsumen. CPSC telah menerima sejumlah laporan kematian anak 
yang terjadi di tahun 2000-2017 dan berkaitan dengan insiden tertunggangnya perabot 
penyimpan pakaian. Kami berpendapat bahwa banyak dari kematian ini bisa dicegah apabila 
perabot penyimpan pakaian mematuhi standar ASTM F2057-17 yang berlaku. 

Perabot penyimpan pakaian yang termasuk dalam lingkup standar ASTM F2057-17 tetapi 
tidak memenuhi persyaratannya membuat anak-anak menghadapi risiko cedera serius atau 
kematian tanpa alasan. Ini sebabnya staf Kantor Kepatuhan dan Operasi Lapangan CPSC akan 
menilai produk-produk seperti ini memiliki cacat sehingga menimbulkan bahaya produk yang 
substantif menurut Bagian 15(a) CPSA, 15 U.S.C. § 2064(a). Ketika kami menemukan produk 
seperti ini, kami akan melakukan penyelidikan dan menuntut tindakan korektif yang kami 
anggap patut diambil. 

 
Sebagai konsekuensinya, Anda tidak bisa memproduksi, mengimpor, mendistribusikan, 

atau menjual perabot penyimpan pakaian yang termasuk dalam lingkup standar ASTM F2057 
tetapi tidak memenuhi persyaratannya. Saya menghimbau Anda agar segera meninjau rangkaian 

                     
1 Diterbitkan pada 1 Oktober, 2017 
2 https://www.astm.org/Standards/F2057.htm 
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produk Anda dan memastikan bahwa semua perabot penyimpan pakaian yang Anda produksi, 
impor, distribusikan, atau jual di Amerika Serikat telah mematuhi standar ASTM F2057-17 di 
mana hal tersebut berlaku. 

 
Bagian 15(b) dari Consumer Product Safety Act (CPSA), 15 U.S.C. § 2064(b), 

mensyaratkan setiap produsen, importir, distributor, dan pengecer produk konsumen untuk 
segera melaporkan kepada Komisi ketika memperoleh informasi yang cukup kuat untuk 
mendukung kesimpulan bahwa produk yang diperdagangkan itu memiliki cacat sehingga 
menimbulkan bahaya produk yang substantif atau memberikan risiko cedera serius atau 
kematian. Kegagalan untuk melaporkan informasi seperti yang disyaratkan oleh Bagian 15(b) 
merupakan tindakan terlarang berdasarkan Bagian 19 CPSA, 15 U.S.C. § 2068(a)(4). Pasal 15 
U.S.C. § 2069 CPSA mewajibkan penjatuhan hukuman sipil apabila secara sengaja tidak 
melaporkan informasi yang disyaratkan itu. Hukuman kriminal juga bisa dijatuhkan kalau ada 
pelanggaran peraturan CPSA secara sadar dan sengaja.  

 
Seandainya Anda punya pertanyaan, atau jika kami dapat membantu, Anda dapat 

menghubungi saya. 
 

 
 
 

Hormat saya, 
 
 
 
 
 

 

DeWane Ray 
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