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Panduan ini memberikan informasi umum tentang apa yang dapat
atau tidak dapat Anda lakukan selama Masa Bahaya Kebakaran (Fire
Danger Period) dinyatakan dan pada hari-hari Larangan Api Total (Total
Fire Ban), ketika api di udara terbuka dilarang oleh undang-undang.

tahun. Hubungi Depertemen Lingkungan, Tanah, Air dan Perencanaan
(DELWP) untuk mendapat nasihat mengenai pembatasan menyalakan
api di area-area ini. Selain itu, selalu cek dengan kota Anda karena
sebagian kota memberlakukan pembatasan sepanjang tahun.

CFA menyatakan Masa Bahaya Kebakaran berdasarkan kota di area
non-metropolitan Victoria selama masa peningkatan risiko kebakaran.
Kunjungi situs web CFA cfa.vic.gov.au untuk rincian lebih lanjut tentang
lokasi Anda. Di hutan milik negara bagian, taman nasional, dan lahan
publik yang dilindungi, pembatasan menyalakan api berlaku sepanjang

Larangan Api Total dinyatakan oleh CFA pada hari-hari ketika kebakaran
mungkin menyebar secara cepat dan sulit dikendalikan. Sanksi
akibat menyalakan api secara ilegal selama Masa Bahaya Kebakaran
dan pada Hari Larangan Api Total mencakup denda besar dan
kemungkinan hukuman penjara.

Dapatkah saya mengadakan
barbekyu, menyalakan api
unggun atau menyalakan api
supaya hangat atau nyaman?

Selama Masa Bahaya Kebakaran

Pada Hari-hari Larangan Api Total

Tidak, kecuali:

Semua api unggun, api untuk
menghangatkan badan atau kenyamanan
pribadi dilarang selama Hari-hari Larangan Api Total.
Barbekyu dan oven dengan bahan bakar padat dan
cair (termasuk hangi) juga dilarang selama Hari Larangan Api Total.

• k ecepatan angin tidak lebih dari 10km/jam (hal ini dapat

diamati ketika dedaunan da ranting-ranting kecil bergerak
secara konstan)
• api dinyalakan di perapian yang dikonstruksi dengan
benar atau di parit dengan kedalaman setidaknya 30
cm
• area dalam jarak 3 meter dari batas luar api dan titik
tertinggi api bebas dari benda-benda yang mudah
terbakar
• api tidak menempati area yang lebih dari 1 meter
persegi dan ukuran serta dimensi bahan bakar padat
yang digunakan ada dalam batas minimum untuk
keperluan tersebut
• ada orang yang selalu menjaga ketika api menyala
dan orang tersebut memiliki kapasitas dan cara untuk
memadamkan api
• api sudah benar-benar padam sebelum orang tersebut
meninggalkan tempat
Harap diperhatikan bahwa CFA Act 1958 mendefinisikan
bahwa perapian yang dibangun dengan benar adalah
perapian yang dibuat dari batu, logam, beton atau
bahan-bahan yang tak mudah terbakar lainnya yang
membatasi batas terluar api. Tempat barbekyu yang
dibuat secara komersial dianggap sebagai perapian
yang dibuat dengan benar.

Saya memiliki bisnis persiapan
makanan (misalnya, catering),
atau merupakan lembaga
masyarakat/amal/penggalang
dana atau sejenisnya.
Bolehkah saya memasang
dan menyalakan api untuk
mengoperasikan tempat
barbekyu, kompor masak atau
hotplate (lempeng panas) pada
acara-acara di luar ruangan?

Tidak, kecuali:
• tempat barbekyu tersebut hanya menggunakan gas atau

listrik dan merupakan struktur permanen yang dibuat
dari batu, logam, beton, atau bahan yang tidak mudah
terbakar lainnya yang dirancang khusus hanya untuk
mempersiapkan makanan, atau dirancang dan dibuat
secara komersial khusus hanya untuk mempersiapkan
makanan (termasuk tempat barbekyu yang mudah
dipindahkan), dan ketika dinyalakan tempat barbekyu itu
berada pada posisi stabil
• area di dalam jarak 3 meter dari batas luar tempat
barbekyu bebas dari benda-beda yang mudah terbakar
• ada selang yang terhubung ke pasokan air atau wadah
yang berisi setidaknya 10 liter air untuk dapat segera
digunakan
• selalu ada orang dewasa ketika api menyala dan orang
itu memiliki kapasitas dan cara untuk memadamkan
api
• api sudah benar-benar dipadamkan sebelum orang
dewasa tersebut meninggalkan tempat.

Selama Masa Bahaya Kebakaran

Pada Hari-hari Larangan Api Total

Tidak, kecuali:

Tidak, kecuali Anda memiliki izin
tertulis yang dikeluarkan oleh CFA,
MFB atau DELWP dan Anda memenuhi
persyaratan izin tersebut.

• k ecepatan angin tidak lebih dari 10km/jam (hal ini

dapat diamati ketika dedaunan da ranting-ranting kecil
bergerak secara konstan)
• api dinyalakan di perapian yang dikonstruksi dengan
benar atau di parit dengan kedalaman setidaknya 30
cm
• area dalam jarak 3 meter dari batas luar api dan titik
tertinggi api bebas dari benda-benda yang mudah
terbakar
• api tidak menempati area yang lebih dari 1 meter
persegi dan ukuran serta dimensi bahan bakar padat
yang digunakan ada dalam batas minimum untuk
keperluan tersebut
• ada orang yang selalu menjaga ketika api menyala
dan orang tersebut memiliki kapasitas dan cara untuk
memadamkan api
• api sudah benar-benar padam sebelum orang tersebut
meninggalkan tempat
Jika Anda tidak dapat memenuhi syarat-syarat ini, Anda
harus mengajukan permohonan izin dari kantor CFA
tingkat distrik.

mfb.vic.gov.au

Lembaga masyarakat, lembaga amal atau lembaga
yang terlibat dalam penggalangan dana (misalnya,
sekolah atau kelompok olahraga) dapat mengajukan
permohonan izin untuk menyalakan api untuk
mempersiapkan makanan bagi orang lain selama
dijalankannya kegiatan mereka. Izin-izin tersebut
dikeluarkan oleh, dan sesuai kebijakan, kantor-kantor
distrik CFA setempat, markas-markas besar CFA,
kantor-kantor distrik MFB, dan Kepala Bagian Pemadam
Kebakaran DELWP di Area yang Terlindung dari Api.
Municipal Fire Prevention Officers (Petugas Pencegahan
Kebakaran Kota) tidak dapat mengeluarkan izin-izin ini.

cfa.vic.gov.au

Boleh atau tidak boleh?
Bolehkah saya menyalakan
rotiserrie (alat panggang
listrik) dengan arang briket
(heat beads), kayu atau
bahan bakar padat lainnya?
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Selama Masa Bahaya Kebakaran

Pada Hari-hari Larangan Api Total

Tidak, kecuali:

Tidak

• kecepatan angin tidak lebih dari 10km/jam (hal ini dapat
diamati ketika dedaunan dan ranting-ranting kecil bergerak
secara konstan)
• api dinyalakan di perapian yang dikonstruksi dengan
benar atau di parit dengan kedalaman setidaknya 30 cm
• area dalam jarak 3 meter dari batas luar api dan titik
tertinggi api itu bebas dari benda-benda yang mudah
terbakar
• api tidak menempati area yang lebih dari 1 meter persegi
dan ukuran serta dimensi bahan bakar padat yang
digunakan ada dalam batas minimum untuk keperluan
tersebut
• ada orang yang selalu menjaga ketika api menyala
dan orang tersebut memiliki kapasitas dan cara untuk
memadamkan api
• api sudah benar-benar dipadamkan sebelum orang
tersebut meninggalkan tempat

Barbekyu dengan bahan bakar padat dilarang di
udara terbuka selama Hari Larangan Api Total.

Harap diperhatikan bahwa CFA Act 1958 mendefinisikan
bahwa perapian yang dibangun dengan benar adalah
perapian yang dibuat dari batu, logam, beton atau bahanbahan yang tak mudah terbakar lainnya yang membatasi
batas terluar api. Tempat barbekyu yang dibuat secara
komersial dianggap sebagai perapian yang dibuat
dengan benar.

Bolehkah saya menggunakan Selama Masa Bahaya Kebakaran
senjata pengusir (scaring
Tidak, kecuali:
gun) satwa liar bertenaga
•A
 nda memiliki izin Schedule 14 (Daftar 14) yang masih
gas?
berlaku dan mematuhi setiap ketentuannya.

Pada Hari-hari Larangan Api Total

Bolehkah saya menyalakan
Selama Masa Bahaya Kebakaran
api di udara terbuka untuk
Tidak, kecuali:
membakar habis rumput,
 nda memiliki izin tertulis dari Petugas Pencegahan
jerami, gulma, semak belukar • AKebakaran
Kota atau kantor distrik CFA
pendek atau vegetasi
• Anda memiliki izin tertulis dari Petugas Pencegahan
lainnya?
Kebakaran dari sebuah otoritas publik

Pada Hari-hari Larangan Api Total

• Anda mematuhi ketentuan dalam izin tersebut
• selalu ada orang yang menjaga selagi api menyala dan
memiliki kapasitas dan cara untuk memadamkan api
• api sudah benar-benar dipadamkan sebelum orang
tersebut meninggalkan tempat.
Banyak dewan kota yang memberlakukan undangundang setempat yang melarang pembakaran habis
pada hari-hari tertentu atau di lokasi tertentu atau pada
waktu tertentu di kota mereka. Pastikanlah hal itu dengan
Petugas Pencegahan Kebakaran Kota.

Bolehkah saya mengendarai Selama Masa Bahaya Kebakaran
kendaraan di tempat-tempat
Tidak, kecuali:
di mana kendaraan akan
• kendaraan itu dipasangi alat peredam bunyi yang
mengenai tanaman ladang,
efisien (misalnya, peredam knalpot/muffler) yang
rumput, jerami, gulma, semak membuang semua asap pembuangan dari mesin
melalui alat peredam.
belukar pendek dan vegetasi
Anda
harus hindari mengendarai kendaraan melalui
lainnya?
vegetasi kering dalam kondisi panas dan kering

walaupun bukan Hari Larangan Api Total, karena risiko
yang disebabkan oleh sistem pembuangan.

mfb.vic.gov.au

Tidak
Senjata pengusir bertenaga gas tidak dapat digunakan
pada hari-hari Larangan Api Total.

Tidak.
Semua api yang dinyalakan di udara terbuka untuk
membakar habis rumput, semak, jerami atau sampah
dilarang selama Hari Larangan Api Total.
Semua izin yang dikeluarkan oleh Petugas Pencegahan
Kebakaran Kota ditangguhkan selama Hari Larangan Api
Total.
Api yang sudah ada, termasuk yang diperbolehkan oleh
pengecualian atau izin selama Masa Bahaya Kebakaran,
dilarang dan harus benar-benar dipadamkan sebelum
Hari Larangan Api Total dimulai.

Pada Hari-hari Larangan Api Total
Tidak, kecuali:
• kendaraan itu dipasangi alat peredam bunyi yang
efisien (misalnya, peredam knalpot/muffler) yang
membuang semua asap pembuangan dari mesin
melalui alat peredam.
Hal ini harus dihindari sebisa mungkin karena risiko
akibat menyalakan api sangatlah tinggi dan dampak
kebakaran pada hari-hari ini bisa menjadi lebih besar.

cfa.vic.gov.au

Boleh atau tidak boleh?
Bolehkah saya memakai
gergaji listrik, mesin
pemangkas tanaman atau
rumput atau pemotong
rumput?
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Selama Masa Bahaya Kebakaran

Pada Hari-hari Larangan Api Total

Tidak, kecuali:

Hal ini harus dihindari sebisa mungkin
pada hari-hari Larangan Api Total karena
adanya risiko akibat menyalakan api sangatlah tinggi
dan dampak kebakaran pada hari-hari ini dapat menjadi
lebih besar.
Jika pekerjaan tersebut penting, ikutilah panduan pada
kolom sebelah untuk Masa Bahaya Kebakaran

•m
 esin gergaji, pemangkas tanaman atau rumput atau

pemotong rumput sesuai dengan hal-hal berikut ini ketika
digunakan pada vegetasi yang tidak hijau (yakni vegetasi
kering):
–– bebas dari kerusakan dan cacat mekanis yang dapat
menyebabkan penyebaran kebakaran
–– dipasangi pencegah percikan api (spark arrester)
yang efisien
–– memiliki area setidaknya sebesar 3 meter di sekitar
mesin tersebut yang bebas dari bahan yang mudah
terbakar.

Selain itu, harus selalu ada orang yang menjaga ketika
mesin tersebut sedang dipakai, dan harus membawa
setidaknya salah satu alat pemadam api berikut ini:
• satu semprotan ransel, yang dapat bekerja baik, diisi
penuh dengan air, dengan kapasitas tidak kurang dari
9 liter, atau
• satu pemadam kebakaran air (dengan tekanan yang
tersimpan), yang dapat bekerja baik, diisi penuh
dengan air dan dijaga pada tekanan yang tepat,
dengan kapasitas tidak kurang dari 9 liter.
Pekerjaan yang dilakukan di vegetasi HIJAU diizinkan,
namun CFA menyarankan agar menjaga peralatan
dan membawa alat pemadam kebakaran seperti yang
dijabarkan di atas.

Bolehkan saya melakukan:
• Pengelasan, penggilingan,
pengarangan, menyolder
atau pemotongan dengan
gas?
• pemeliharaan jalur kereta?
• memanaskan bitumen?
• merelokasi lebah dengan
menggunakan pengasap
lebah?
• mengekstrak madu dengan
menggunakan panas atau
api?

Untuk melaporkan kebakaran

Harap diperhatikan bahwa pencegah percikan api,
pompa semprotan berbentuk ransel dan pemadam
kebakaran dengan air yang disebut di atas harus
sesuai dengan Standar Australia yang berlaku.

Selama Masa Bahaya Kebakaran

Pada Hari-hari Larangan Api Total

Tidak, kecuali:

Tidak

•p
 elindung tahan api yang dipersiapkan untuk

Kegiatan-kegiatan ini dilarang pada Hari Larangan
Api Total:
Pada situasi-situasi terbatas, CFA, MFB atau DELWP
dapat mengeluarkan izin Section 40 (Bagian 40) pada
Hari Larangan Api Total.
Izin-izin ini dikeluarkan oleh kantor-kantor distrik CFA,
markas-markas besar CFA, kantor distrik MFB atau
kantor DELWP. Izin-izin ini tidak dapat dikeluarkan oleh
Petugas Pencegahan Kebakaran tingkat Kota.
Lihatlah halaman belakang untuk rincian tentang cara
mengajukan permohonan izin Section 40 (Bagian 40).

menghentikan percikan api, logam panas atau arang
besi (slag) dari api
• area setidaknya 1,5 meter dari kegiatan pekerjaan
tersebut bebas dari bahan yang mudah terbakar atau
dibasahi secukupnya untuk menghindari penyebaran
api.
• ada selang yang tersambung dengan pasokan air dari
jaringan pipa air atau ransel semprotan air yang berisi
sekurang-kurangnya 9 liter air
• semua alat pemadam mesin dan bahan-bahan panas
dari kegiatan pekerjaan itu ditempatkan pada wadah
anti api
• selalu ada orang yang menjaga ketika api menyala
dan orang itu memiliki kapasitas dan cara untuk
memadamkan api
• api benar-benar dipadamkan sebelum orang tersebut
meninggalkan tempat.

mfb.vic.gov.au

cfa.vic.gov.au

Boleh atau tidak boleh?
Bolehkah saya
memakai insinerator?
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Selama Masa Bahaya Kebakaran

Pada Hari-hari Larangan Api Total

Tidak, kecuali:

Tidak

1. Anda memastikan dengan dewan kota tentang
Pemakaian insinerator dilarang pada Hari Larangan Api
undang-undang setempat yang mungkin menjabarkan Total.
ketentuan atau membatasi atau melarang pemakaian
insinerator (misalnya, larangan pada hari-hari tertentu,
pada area tertentu atau selama waktu tertentu)
2. Dan persyaratan berikut dipenuhi:
• Api dibatasi dengan efektif di dalam insinerator
• kecepatan angin tidak lebih dari 10km/jam (hal ini
dapat diamati ketika dedaunan dan ranting-ranting kecil
bergerak secara konstan)
• tanah dan ruang udara dalam jarak 3 meter dari batas
luar insinerator bebas dari benda-benda yang mudah
terbakar
Harap diperhatikan bahwa CFA Act 1958 atau UU CFA
tahun 1958 mendefinisikan insinerator sebagai struktur
• selalu ada pasokan air yang cukup untuk
atau alat yang digunakan, atau mungkin digunakan,
memadamkan api ketika api menyala
untuk penghancuran atau pemusnahan bahan-bahan
• ada orang yang selalu menjaga ketika api menyala
yang tak diinginkan dengan cara membakar dan:
dan orang tersebut memiliki kapasitas dan cara untuk
• dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan
memadamkan api
• dipasangi pelindung dari bahan yang tidak mudah
• api benar-benar telah dipadamkan sebelum orang
terbakar untuk mencegah dikeluarkannya percikan api,
tersebut meninggalkan tempat
bara api atau bahan-bahan lain yang terbakar.

Bolehkah saya
menggunakan mesin
pertanian yang bergerak
otomatis, traktor, mesin
penebas, mesin pengolah
tanah, mesin penggali
atau pembuat jalan yang
digerakkan oleh mesin
pemanas dalam jarak 9
meter dari segala tanaman,
rumput, jerami, gulma,
semak belukar rendah atau
vegetasi lain?

Selama Masa Bahaya Kebakaran

Pada Hari-hari Larangan Api Total

Tidak, kecuali mesin tersebut:

Hal ini harus dihindari sebisa mungkin
karena risiko akibat menyalakan api sangatlah
tinggi dan dampak kebakaran pada hari-hari ini bisa
menjadi lebih besar.
Jika pekerjaan tersebut penting, ikutilah panduan di
kolom sebelah untuk Masa Bahaya Kebakaran.

•b
 ebas dari kerusakan dan cacat mekanis yang dapat

menyebabkan penyebaran kebakaran
• dipasangi pencegah percikan api yang dapat bekerja
dengan baik, sebuah turbocharger atau pembersih
udara yang dihasilkan knalpot
• membawa peralatan pemadam kebakaran yang terdiri
dari:
–– setidaknya satu pompa semprotan berbentuk ransel,
yang dapat bekerja, diisi penuh dengan air, dengan
kapasitas yang tidak kurang dari 9 liter, atau
–– Setidaknya satu pemadam kebakaran dengan air
(dengan simpanan tekanan), yang dapat bekerja,
diisi penuh dengan air dan dijaga pada tekanan
yang sesuai, dengan kapasitas yang tidak kurang
dari 9 liter.

Harap diperhatikan bahwa pencegah percikan api,
pompa semprotan berbentuk ransel dan pemadam
kebakaran dengan air yang disebut di atas harus sesuai
dengan Standar Australia yang berlaku.

Setiap orang yang menggunakan api memiliki tanggung jawab untuk
memastikan bahwa ia mematuhi undang-undang larangan api.

Bagaimana saya dapat menemukan informasi lebih lanjut atau
mengajukan permohonan mendapat izin?

Siapa saja yang menggunakan api harus memastikan bahwa tindakan
mereka tidak menyebabkan kebakaran menyebar ke properti lainnya.
Sanksi-sanksi berat diberlakukan sesuai dengan Crimes Act 1958 (Vic) atau
Undang-undang Tindak Pidana tahun 1958 (Vic) kepada siapa saja yang
dengan sengaja atau serampangan menyalakan, mempertahankan atau
gagal membendung api dan memungkinkan api itu menyebar ke property
lain.

Untuk klarifikasi atau informasi lebih lanjut tentang panduan ini, atau untuk
mendapat formulir aplikasi izin, kunjungi cfa.vic.gov.au, hubungi markas
besar CFA setempat di tingkat distrik atau teleponlah (03) 9262 8444. Daftar
nomor yang dapat dihubungi untuk markas distrik CFA ada di situs web
CFA.

Saya berencana melakukan pembakaran tuntas di properti saya.
Bagaimana cara saya memberi tahu layanan gawat darurat?

Di banyak kota di bagian timur laut dan timur Melbourne, larangan api DELWP
juga berlaku di dalam jarak 1,5 km dari batas lahan publik. Periksalah situs web
DELWP untuk mendapat rincian ini.

Jika Anda sudah diberi izin pembakaran tuntas oleh CFA atau Petugas
Pencegahan Kebakaran Kota, Anda harus memberi tahu Emergency Services
Telecommunications Authority (ESTA) atau Otoritas Telekomunikasi Layanan
Gawat Darurat dahulu dengan menelepon 1800 668 511 dan siapa pun yang
telah ditentukan pada ketentuan izin tersebut.

Jika Anda memerlukan izin untuk beroperasi di dalam Metropolitan Fire
District, hubungi MFB di nomor (03) 9662 2311 atau mfb.vic.gov.au.

Jika Anda harus mengajukan permohonan untuk mendapat izin,
hubungilah DELWP di nomor 136 186 atau delwp.vic.gov.au.

mfb.vic.gov.au

cfa.vic.gov.au

