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Izin pengeluaran kontainer
kargo
Australia membutuhkan bantuan Anda untuk melindungi industri pertaniannya yang penting
dan lingkungan alamnya yang unik dari hama dan penyakit eksotik. Dengan memenuhi
persyaratan dari Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air Anda dapat memastikan
keluarnya surat izin pengeluaran (clearance) kontainer yang tercepat dan membantu Australia
mencegah hama dan penyakit eksotik. Anda dapat mengeluarkan kontainer kargo lebih
cepat dengan mengikuti langkah berikut ini:
Harap dilakukan


Pastikan barang dan bahan kemasan Anda diizinkan masuk ke Australia dan dapat
memenuhi semua ketentuan impor. Ketentuan impor ditetapkan berdasarkan undangundang yang dikelola oleh departemen. Kegagalan untuk mematuhi undang-undang ini
secara pidana dapat mengakibatkan denda besar atau hukuman penjara. Ketentuan impor
Australia tersedia dalam sistem Ketentuan Impor Keamanan Hayati (BICON/Biosecurity
Import Conditions).
 Ini termasuk menentukan apakah Anda memerlukan izin impor sebelum mengirimkan
barang ke Australia. Informasi ini dapat diperoleh dari BICON.
 Jika Anda memegang izin untuk beberapa kiriman barang, pastikan izin tersebut sah dan
tepat untuk barang tersebut, sebelum pengiriman.



Berikan deklarasi kemasan kepada kantor departemen, untuk memfasilitasi izin
pengeluaran kontainer. Deklarasi kemasan ini harus memberikan keterangan rinci tentang
kebersihan kontainer dan apakah menggunakan jerami dan kayu sebagai bahan kemasan.
Jika Anda tidak memberikan informasi ini maka kontainer harus dibuka dan diperiksa di
lokasi yang ditetapkan (AA/Approved Arrangement). Jika kontainer harus dikirim ke lokasi
AA untuk dibongkar dan diperiksa, maka akan terjadi penundaan dan akan ada biaya yang
dikenakan.



Pastikan kontainer Anda bebas dari kontaminasi misalnya tanah, biji-bijian, siput atau bahan
dari tanaman atau hewani. Bagian dalam dan luar kontainer harus dibersihkan sebelum
pengiriman untuk membantu memfasilitasi izin pengeluaran ketika tiba di Australia.
Deklarasi kebersihan diwajibkan untuk semua peti kemas yang diimpor ke Australia. Semua
kontainer dan kargo yang terkontaminasi dan terdeteksi memasuki Australia akan diperiksa
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dahulu sebelum boleh dikeluarkan, sehingga akan terjadi penundaan dan akan ada biaya
yang dikenakan.


Semua kayu yang digunakan sebagai kemasan dalam kontainer harus ditangani dengan
metode yang telah disetujui. Jika menggunakan bantalan (dunnage) kayu dalam pemuatan
peti kemas, maka harus ada petugas terakreditasi yang memiliki sertifikat penanganan yang
sah untuk memenuhi persyaratan izin pengeluaran barang departemen. Kayu juga harus
bebas dari kulit kayu. Penanganan di lepas pantai dapat mempercepat izin pengeluaran
komponen kemasan dari kontainer kargo. Namun, penanganan ini harus dilakukan oleh
seorang penyedia penanganan yang telah disetujui.



Gunakan bahan kemasan alternatif yang disetujui seperti busa sintetis, plastik, rangka
logam, bantalan (dunnage) tiup, kayu, wol, kertas robekan, dan bahan lain yang serupa.



Harap diketahui, hama dan penyakit eksotik bisa masuk ke Australia melalui kontainer,
kargo dan kemasan. Pemeriksaan yang menyeluruh terhadap hama dan penyakit akan
dilaksanakan pada barang kiriman dari negara-negara yang berisiko tinggi.



Pastikan bahwa semua dokumen dan informasi lain yang berkaitan dengan proses impor,
kargo dan kontainer Anda telah diberikan kepada departemen dan Departemen Imigrasi dan
Perlindungan Perbatasan.



Pertimbangkan untuk menggunakan jasa perantara pabean yang resmi untuk memfasilitasi
izin pengeluaran (clearance) barang Anda.

Jangan


Menggunakan kemasan jerami. Ini dilarang Jerami dapat membawa serangga dan penyakit
eksotik ke Australia. Kontainer yang menggunakan jerami, sekam padi atau bahan tanaman
lain sebagai kemasan harus dibongkar pada lokasi AA dan jerami akan diambil untuk
diproses atau dimusnahkan atas biaya importir.



Mengemas barang Anda dalam karton buah, sayuran, daging atau telur, atau dalam kantong
bekas. Ini menimbulkan risiko tinggi karena bisa membawa hama dan penyakit. Jenis karton
dan kantong seperti ini akan diambil dan dimusnahkan.



Menggunakan kayu dengan kulitnya. Kulit kayu dilarang dan harus diambil dan
dimusnahkan.

