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Waktu tiba di Australia
Biosekuriti

Biosekuriti Australia
Binatang dan tanaman hidup, bahan-bahan dari tumbuhan, produk hewani dan
makanan tertentu yang berasal dari luar negeri dapat membawa beberapa hama dan
penyakit yang tidak diinginkan ke Australia. Hal ini dapat menghancurkan industri
pertanian dan pariwisata kami yang berharga serta lingkungan hidup yang langka.

Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air bersama dengan negara bagian dan
pemerintah terkait, industri dan masyarakat, memainkan peranan amat penting dalam
menjaga pasokan makanan bersih dan sehat di Australia—di dalam dan di luar negeri.
Sistem biosekuriti Australia melindungi kesehatan manusia, binatang dan tanaman
kami dengan mengurangi risiko masuknya hama dan penyakit yang tidak diinginkan di
negara ini. Setiap orang mendapat keuntungan dari sistem biosekuriti yang baik, oleh
karena itu setiap orang memiliki peran dalam sistem ini.

Melaporkannya

Anda akan diberikan Kartu Penumpang Masuk sebelum Anda tiba di Australia.
Anda harus mematuhi persyaratan untuk memberikan informasi yang di butuhkan.
Memberikan informasi palsu atau menyesatkan merupakan pelanggaran serius.

Anda harus menandai YA pada kartu Anda jika Anda membawa barang-barang yang
dapat menimbulkan risiko biosekuriti. Barang-barang ini termasuk bahan tanaman,
produk hewani dan makanan tertentu.

Seorang petugas dari Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air biosekuriti dapat
memeriksa barang yang Anda nyatakan selama Anda masih dalam proses cukai
perbatasan.
Seorang petugas biosekuriti dapat memeriksa bagasi Anda, bahkan jika Anda
tidak mendeklarasikan barang apapun. Mereka mungkin menggunakan X-ray atau
anjing detektor. Anda harus nyatakan atau membuang barang-barang dengan risiko
biosekuriti sebelum pemeriksaan. Jika anda tidak nyatakan atau membuat laporan
palsu pada Kartu Penumpang masuk, Anda:
• akan ditangkap
• dapat dikenakan hukuman sipil
• dapat dituntut, didenda lebih dari A $ 420,000
360.000 dan dipenjara hingga 10 tahun dan
mendapatkan catatan kriminal.

Anda tidak akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Biosekuriti 2015
jika anda menyatakan semua barang, bahkan jika mereka tidak diizinkan masuk
ke Australia.

Penumpang domestik yang bepergian pada
penerbangan internasional

Barang Anda mungkin telah terpapar di dalam pesawat atau merupakan barang yang
dalam pengawasan biosekuriti. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat risiko biosekuriti
yang terkait dengan barang-barang Anda. Jika Anda membawa makanan atau barang
lain yang menjadi perhatian biosekuriti, barang dapat dinilai. Barang yang menyajikan
tingkat yang tidak dapat diterima risiko biosekuriti, terlepas dari tempat asal mereka,
dapat dikenakan kegiatan manajemen biosekuriti.

Apa yang terjadi pada barangbarang yang Anda laporkan?
Barang akan diperiksa oleh petugas biosekuriti
yang akan menentukan tingkat risiko biosekuriti
terkait dengan barang tersebut. Anda mungkin
diminta untuk memberikan informasi atau
dokumen untuk memungkinkan petugas
biosekuriti untuk menentukan risiko. Dalam
banyak kasus barang yang Anda nyatakan
memiliki risiko rendah dan petugas biosekuriti
akan mengembalikan barang Anda setelah
pemeriksaan. Namun, barang yang mungkin
memiliki tingkat biosekuriti tinggi tidak dapat
diterima dan akan dikelola sesuai dengan
Undang-Undang Biosekuriti 2015.
Tergantung pada risikonya, Anda dapat:
• membayar agar barang itu diberi perlakuan
agar aman (misalnya fumigasi, penyinaran
sinar gamma)*
• membayar untuk mengekspor barang dari
Australia, atau
• menghancurkan barang.
Pada dua pilihan pertama dikenai biaya dan
mungkin diberlakukan ketentuan khusus.
Departemen Pertanian Australia dan Sumber
Daya Air berusaha untuk memperkecil
risiko kerusakan yang disebabkan sebagai
akibat perlakuan yang diberikan, tetapi tidak
bertanggung jawab atas kerusakan apa pun yang
mungkin terjadi kepada barang Anda selama
proses penanganan atau ekspor.
Anda mungkin dapat mengajukan permohonan
izin impor (yang dikeluarkan oleh Departemen
Pertanian dan Sumber Daya Air sebelum
kedatangan Anda) untuk barang Anda. Izin impor
dapat dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu.
Jika Anda memiliki izin impor untuk barang Anda,
petugas biosekuriti akan menilai apakah impor
tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan izin
impor.
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Pada saat kedatangan

Anda harus menyatakan makanan-makanan tertentu, bahan tanaman
dan produk hewani. Daftar contoh ini tidak lengkap.

Makanan

• makanan dan kudapan dari maskapai
• makanan masak dan mentah serta bahan yang disiapkan secara
komersial
buah dan sayuran kering
mie instan dan nasi
makanan kemasan
ramuan herbal dan bumbu
obat-obatan tradisional dan herbal, obat-obatan, minuman
penambah tenaga dan teh herbal
• makanan ringan

•
•
•
•
•

• madu dan produk lebah lainnya.

Produk susu dan telur

• formula bayi
• produk susu (segar dan bubuk) termasuk susu, keju, dan krimer
nabati

• semua telur segar, kering dan bubuk, dan produk telur, seperti
mayones

• produk telur termasuk mi dan pasta yang tidak diproduksi secara
komersial.

Produk daging, unggas dan makanan laut
• daging termasuk daging segar, kering, beku, masak, asap, asin atau
diawetkan—dari semua spesies binatang

• sosis, salami dan daging irisan
• ikan dan produk makanan laut lainnya.

Biji-bijian dan kacang-kacangan
• biji-bijian sereal, berondong jagung, kacang mentah, buah pinus,

makanan burung, biji-bijian, dan hiasan yang dibuat dari biji-bijian.

Buah-buahan dan sayuran segar

• semua sayuran dan buah segar maupun beku.

Bahan Tanaman

• tanaman hidup termasuk potongan
• teh berisi biji-bijian, kulit buah (misalnya kupasan dari apel dan
jeruk) dan potongan buah

• obat-obatan dan ramuan herbal, biji-bijian, kulit kayu, jamur dan
•
•
•
•

bahan tanaman kering
rangkaian bunga segar atau kering dan bunga rampai
daun atau ramuan herbal kering
kerajinan tangan—termasuk karangan bunga dan dekorasi Natal—
mengandung biji-bijian, kacang mentah, jagung, buah pinus, anggur,
kulit kayu, lumut, jerami atau bahan tanaman lain
barang-barang dari kayu.

Telepon 1800 900 090

Binatang hidup dan produk hewani
• semua mamalia, burung, telur dan sarang burung, ikan, reptilia,
amfibia dan serangga

• bulu, tulang, tanduk, gading, wol dan bulu binatang
• kulit mentah dan bulu binatang
• binatang dan burung yang diawetkan (sebagian mungkin dilarang
berdasarkan undang-undang spesies terancam punah)

• kerang dan karang (termasuk perhiasan dan cendera mata)
• lilin lebah dan produk lebah lain
• perlengkapan binatang bekas termasuk perlengkapan dan obat-

obatan dokter hewan, alat-alat mencukur atau perdagangan daging,
pelana dan peralatan kuda serta sangkar burung atau kandang
binatang
• makanan binatang piaraan—termasuk produk kalengan dan cemilan
kunyah dari kulit binatang

• artikel dan kerajinan kulit binatang termasuk gendang.

Barang lain

• spesimen biologis termasuk kultur jaringan
• hasil karya hobi dan seni yang dibuat dari bahan binatang atau
tanaman

• perlengkapan olahraga dan kemah bekas termasuk tenda, alas

kaki, sepatu mendaki, perlengkapan golf dan sepeda (perlu
diperiksa untuk memastikan perlengkapan bersih dan bebas dari
kontaminasi tanah)
• perahu air tawar atau perlengkapan memancing bekas termasuk
joran dan jaring, waders, kayak, dayung dan jaket pelampung.

Ketentuan impor biosekuriti

Informasi lebih lanjut disediakan oleh sistem Ketentuan Impor
Biosekuriti (BICON).

Melaporkan risiko biosekuriti dan
pelanggaran

Jika Anda menemukan serangga, hewan atau bahan tanaman ketika
membongkar bagasi atau barang Anda, segera laporkan hal ini ke
departemen dengan menelepon 1800 798 636.

Anda tidak akan dituntut jika Anda tidak sengaja membawa bahan yang
dilarang biosekuriti.
Jika Anda menduga bahwa seseorang telah melanggar undang-undang
biosekuriti, ekspor atau inspeksi makanan Australia, Anda dapat
melaporkan informasi ini ke departemen dengan cara menghubungi:

E-mail: enforcement@agriculture.gov.au
Telepon: 1800 803 006

Alamat Pos:
Department of Agriculture and Water Resources Redline,
Enforcement
GPO Box 858
Canberra ACT 2601

agriculture.gov.au
BIO3055_0617
BIO2473_0516

Beberapa negara bagian dan teritori melarang masuknya buah segar
yang berasal dari bagian lain Australia.
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