Studi di Australia
Keamanan Hayati

Jika Anda seorang siswa internasional yang
berencana untuk belajar di Australia, penting untuk
memeriksa persyaratan keamanan hayati Australia
saat mengemas barang-barang pribadi Anda.
Makanan tertentu, bahan dari tanaman dan produk
hewani dari luar negeri dapat menimbulkan hama
dan penyakit serius pada Australia, menghancurkan
industri pertanian dan pariwisata kita yang
berharga serta lingkungan kita yang unik.
Beberapa produk mungkin tidak diizinkan,
sementara produk lain hanya diizinkan jika
memenuhi persyaratan impor keamanan hayati
tertentu.

Jika Anda tidak melaporkan, atau memberikan
pernyataan palsu, Anda dapat dikenakan
sanksi. Misalnya, Anda mungkin mendapat
pemberitahuan pelanggaran dan didenda hingga
A$2.664. Visa Anda juga dapat dibatalkan,
dan jika demikian, Anda dapat ditolak masuk
ke Australia dan ditahan di detensi imigrasi
sambil menunggu dikeluarkan dari Australia.
Jika Anda tidak yakin akan suatu barang,
laporkan saja, atau jangan bawa sama sekali.
Pemeriksaan di bandara akan lebih cepat jika
Anda tidak membawa makanan, bahan tanaman
atau produk hewani. Sebagian besar barang dapat
dengan mudah dibeli di Australia.

Penting untuk memberi tahu keluarga dan teman
yang akan mengunjungi Anda dari luar negeri untuk
tidak membawa makanan, bahan dari tanaman, atau
produk hewani ke Australia. Namun, jika mereka
memutuskan untuk membawa barang-barang
tersebut, maka mereka juga harus melaporkannya.

Produk yang diizinkan
Makanan
Produk yang dibuat dan dikemas secara komersial
berikut ini diizinkan:













sereal sarapan
cokelat

kopi—instan, digiling atau dipanggang (tidak
termasuk Kopi Luwak)
kembang gula (tidak termasuk manisan susu
India dan manisan berbahan dasar daging)
mie instan
bar muesli

roti tawar, roti gulung atau roti untuk burger
(tanpa isian atau topping)
teh (hanya teh hitam dan hijau).

Barang rumah tangga dan pakaian

Barang-barang lain

Barang-barang ini harus bersih dan bebas dari
benih, tanah, kulit kayu, serangga, sisa makanan,
jaringan hewan dan sisa-sisa tanaman serta bahan
berisiko keamanan hayati lainnya sebelum tiba di
Australia:
 barang dari bambu (harus terbuat dari bambu
kering, bukan bambu segar atau hijau)

Barang-barang berikut ini bukan merupakan
risiko keamanan hayati dan diizinkan masuk ke
Australia:
 minuman beralkohol, rokok dan produk
tembakau olahan lainnya













kain-kain dan selimut tempat tidur
pakaian

kosmetik dan produk kebersihan pribadi yang
dibuat dan dikemas secara komersial
barang-barang yang diisi dengan bulu
(termasuk jaket, kantong tidur, selimut dan
bantal)

peralatan dapur (termasuk panci, blender, dan
penanak nasi)
alat-alat musik
sepatu

barang-barang kayu.

Harap diperhatikan bahwa beberapa jenis
mainan, bantal pemanas, mainan kubah salju,
dan suvenir mungkin mengandung bahan yang
tunduk pada ketentuan impor, seperti kapas
bekas, biji-bijian gandum, biji-bijian, kacangkacangan, tanah, jerami, atau air.





peralatan elektronik (termasuk laptop, tablet,
ponsel, dan kamera)
barang berharga (termasuk perhiasan, jam
tangan, dan mata uang).

Impor ini diatur oleh Departemen Dalam Negeri
yang mungkin perlu memeriksa dan mengizinkan
barang-barang ini sebelum dilepaskan.
Periksa homeaffairs.gov.au untuk informasi
lebih lanjut tentang izin masuk barang melalui
perbatasan dan bea masuk dan pajak.
Untuk obat bebas resep, suplemen vitamin, dan
barang terapeutik lainnya, silakan periksa ke
Therapeutic Goods Administration (Lembaga
Barang Terapeutik) di tga.gov.au.

Jangan membawa
 produk susu (termasuk susu, keju, yogurt, dan mentega)

 cabai/paprika kering (kecuali digiling atau dibuat secara komersial)

 telur dan produk telur (termasuk telur utuh, kering dan bubuk, telur “phitan”, mi telur dan

mayones berbahan dasar telur, saus atau kustard)

 bunga (termasuk bunga potong segar dan kering)

 makanan atau obat-obatan yang ditujukan untuk hewan (termasuk tablet obat cacing,

antibiotik, makanan hewan kaleng atau kering)

 buah dan sayuran (termasuk kurma, apel, pisang, dan buah jeruk)

 makanan rumahan (makanan apa pun yang tidak dibuat dan dikemas secara komersial)

 hewan hidup (termasuk mamalia, telur burung, serangga, amfibi, reptil, ikan, dan ulat sutera)
 makanan atau camilan yang diterima dalam penerbangan Anda (termasuk buah, yogurt,

minuman susu, dan roti lapis)

 daging (termasuk salami, sosis, dan ham)

 tanaman (termasuk tanaman pot dan stek)

 kacang-kacangan (termasuk kacang merah, lentil, kacang polong dan kacang arab)
 nasi dan beras

 biji-bijian (termasuk rempah-rempah) dan kacang-kacangan
 benih atau umbi untuk ditanam

 tanah (termasuk sampel, spesimen dan kotoran pada peralatan atau sepatu)
 peralatan olahraga/kemah yang kotor atau basah

 obat tradisional dan obat-obatan yang mengandung tumbuhan, produk hewani atau jamur obat

kering (berlaku persyaratan impor yang ketat)

 gandum (kecuali dibuat atau digiling secara komersial).

Periksa sistem Ketentuan Impor Keamanan Hayati Australia (BICON/ Biosecurity Import Conditions)
di awe.gov.au/bicon untuk mengetahui ketentuan impor terbaru.

Saat mengemas

Informasi lebih lanjut

Anda harus mengemas tas/koper Anda sendiri dan
mengetahui semua isinya. Semua yang ada dalam tas/
koper Anda adalah tanggung jawab Anda. Barangbarang yang perlu dilaporkan pada saat kedatangan
harus dikemas secara terpisah atau berada di bagian
atas bagasi Anda.

Untuk informasi tentang membawa atau mengirim
barang ke Australia, kunjungi awe.gov.au/travelling
atau email imports@awe.gov.au.

Saat kedatangan

Isilah kartu kedatangan penumpang (incoming
passenger declaration) Anda. Anda harus melaporkan
jika Anda membawa makanan, bahan dari tanaman
atau produk hewani. Jika Anda tidak melaporkan,
atau memberikan pernyataan palsu, Anda dapat
dikenakan sanksi. Misalnya, Anda dapat diberikan
pemberitahuan pelanggaran dan didenda hingga
A$2.664. Visa Anda juga dapat dibatalkan, dan jika
demikian, Anda mungkin ditolak masuk ke Australia
dan ditahan di detensi imigrasi sambil menunggu
dikeluarkan dari Australia.
Anda tidak akan dikenakan sanksi berdasarkan
Undang-Undang Keamanan Hayati 2015 jika Anda
menyatakan dan menunjukkan semua barang,
meskipun tidak diizinkan masuk ke Australia.

Anda akan memiliki kesempatan untuk secara
sukarela membuang makanan, bahan dari tanaman,
dan produk hewani di tempat sampah yang terletak di
bandara. Ingatlah untuk segera membuang makanan
yang diterima selama penerbangan dari maskapai.

Bagasi Anda dapat diperiksa untuk mengidentifikasi
barang-barang yang mengandung risiko keamanan
hayati. Ini mungkin termasuk interogasi oleh petugas
keamanan hayati, atau pemeriksaan menggunakan
sinar-X, anjing pendeteksi dan/atau pemeriksaan fisik.
Jika barang Anda tidak memenuhi persyaratan
impor Australia, barang tersebut dapat diarahkan
untuk mendapat tindakan tertentu, diekspor, atau
dimusnahkan atas biaya Anda.

Barang yang tidak menimbulkan risiko keamanan
hayati akan dikembalikan kepada Anda setelah
pemeriksaan.

Kiriman dari tanah air
Berlaku ketentuan impor yang sama untuk barang
yang dikirim ke Australia melalui pos. Penting untuk
memberi tahu keluarga dan teman Anda di luar negeri
tentang undang-undang keamanan hayati Australia
dan meminta mereka untuk tidak mengirim makanan,
bahan dari tanaman, atau produk hewani.

Untuk melihat ketentuan impor yang terperinci,
kunjungi awe.gov.au/bicon.

awe.gov.au/studying
Facebook: Australian Biosecurity
Twitter: @DeptAgNews
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Telepon: 1800 900 090 atau
+61 3 8318 6700 (dari luar Australia)

