Deklarasi Perjalanan Maritim

Ikhtisar
Pengunjung yang tiba melalui laut ke Australia harus menyerahkan Deklarasi Perjalanan
Maritim atau Maritime Travel Declaration (MTD). Anda harus menyerahkan MTD sebelum
menaiki kapal untuk perjalanan Anda ke Australia. Anda harus menyerahkan MTD Anda
antara 3 hingga 10 hari sebelum Anda naik ke kapal. Saat mengisi MTD, Anda perlu:





memberikan detail kontak Anda, termasuk alamat email dan nomor telepon kontak
saat Anda berada di Australia
membuat pernyataan tentang status vaksinasi COVID-19 Anda
membuat pernyataan tentang riwayat perjalanan internasional Anda dalam 14 hari
terakhir sebelum kedatangan Anda di Australia
membuat pernyataan bahwa Anda mengetahui persyaratan karantina dan tes yang
berlaku di negara bagian atau teritori tempat Anda mendarat; serta hukuman yang
berlaku jika Anda tidak mematuhinya.

Catatan: Sebelum mengisi MTD Anda, periksa semua persyaratan perjalanan lainnya ke
Australia. Daftar semua dokumen yang Anda perlukan sebelum bepergian tersedia di
informasi untuk Pengunjung yang sudah divaksin dan Pengunjung yang belum divaksin .
Pengungjung yang tiba di Australia melalui lauttidak harus menyerahkan Deklarasi
Penumpang Digital (DPD).
MTD hanya berlaku bagi penumpang yang tiba di Australia melalui laut. Jika Anda tiba di
Australia dengan pesawat, Anda hanya perlu menyerahkan Digital Passenger Declaration
(DPD).
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Hukuman dan penegakan hukum
Anda harus menggunakan Deklarasi Perjalanan Maritim (MTD) untuk memberikan
informasi penting, termasuk pernyataan tentang status vaksinasi Anda, sebelum Anda
naik ke kapal untuk perjalanan Anda ke Australia. Anda wajib memberikan informasi
tersebut. Bagi yang tidak memenuhi persyaratan dapat dikenakan sanksi perdata (denda)
sebesar 30 unit penalti (saat ini bernilai AUD $6.660). Peraturan ini tertulis pada pasal 46
dari Undang-Undang Keamanan Hayati tahun 2015 atau Biosecurity Act 2015.
Memberikan informasi yang salah atau menyesatkan kepada Pemerintah Australia
merupakan pelanggaran berat. Jika terbukti bersalah, hukuman maksimum adalah
hukuman penjara 12 bulan.
Negara bagian dan teritori juga dapat menerapkan hukuman supaya surat perintah
kesehatan masyarakat dipatuhi. Di dalamnya mungkin termasuk tes COVID-19 dan
persyaratan isolasi mandiri atau karantina. Jika Anda tidak mematuhi peraturan kesehatan
masyarakat atau persyaratan apa pun setelah Anda memasuki Australia, Anda mungkin
dikenakan hukuman berat, termasuk dipenjara atau denda yang besar. Peraturan dapat
berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut lihat Persyaratan kedatangan negara
bagian dan teritori.
Pemegang Visa Sementara yang tiba di Australia dapat dibatalkan visanya, ditahan serta
dikeluarkan dari Australia jika mereka:




tidak divaksin lengkap untuk tujuan perjalanan internasional sesuai dengan
persyaratan masuk perbatasan Australia
tidak memiliki kontraindikasi medis terhadap vaksin COVID-19 sebagaimana
ditetapkan oleh Pemerintah Australia
tidak termasuk dalam kategori pengecualian atau memiliki pengecualian perjalanan
individu.

Isi deklarasi Anda
Anda dapat mengisi Deklarasi Perjalanan Maritim (MTD) Anda menggunakan formulir
online MTD.
Anda perlu membuat sebuah akun dan di dalam akun ini Anda dapat mengatur deklarasi
perjalanan saat ini dan deklarasi berikutnya dengan menggunakan akun ini saja.

Memulai deklarasi Anda
Anda tidak perlu membayar MTD - semuanya gratis.
Sebelum mulai mengisi deklarasi perjalanan, Anda perlu menyiapkan informasi berikut:



nama dan jenis kapal
pelabuhan keberangkatan dan kedatangan
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paspor yang valid
perjalanan internasional Anda dalam 14 hari sebelum kedatangan Anda di Australia
Catatan vaksinasi COVID-19 atau bukti yang dapat diterima bahwa Anda tidak
dapat divaksinasi karena alasan medis.

Setiap orang dewasa harus mengisi satu deklarasi per orang. Pernyataan untuk anak di
bawah usia 15 tahun harus diisi oleh orang tua mereka. Anda akan menerima email berisi
pernyataan lengkap Anda, yang dapat Anda cetak atau unduh.

Kapal pesiar pulang pergi
Jika pelayaran pulang pergi dimulai dan berakhir di Australia, penumpang dan kru tidak
perlu mengisi Deklarasi Perjalanan Maritim (MTD), asalkan mereka masuk kapal di awal
perjalanan. Ini termasuk kapal pesiar domestik dan untuk kapal pesiar internasional yang
berangkat dan berakhir di Australia.
Jika Anda mulai masuk pelayaran pulang pergi di pelabuhan asing, maka Anda harus
mengisi MTD sebelum Anda masuk pelayaran tersebut.

Informasi untuk kru maritim
Awak kapal yang bekerja di kapal pesiar harus mengisi Deklarasi Perjalanan Maritim
(MTD) sebelum menaiki kapal ke Australia. Jika kapal Anda berhenti beberapa kali dalam
perjalanan ke Australia, MTD hanya perlu diisi sebelum pelabuhan keberangkatan
pertama Anda.
MTD tidak perlu diserahkan oleh penanggung jawab kapal atau awak kapal jika mereka
tidak berinteraksi dengan penumpang dalam perjalanan dan tidak berniat untuk turun dari
kapal selama berada di wilayah Australia.
Awak laut kapal niaga tidak perlu mengisi MTD. Setiap penumpang di atas kapal
pelayaran komersial harus mengisi MTD.
MTD tidak perlu diisi untuk kapal yang beroperasi di dalam negeri di Australia.
Semua awak maritim yang tiba di Australia melalui pesawat udarauntuk bergabung
dengan kapal mereka harus mengisi Deklarasi Penumpang Digital (DPD), bukan MTD. Ini
karena MTD hanya berlaku untuk penumpang yang tiba di Australia melalui laut.

Hasil Deklarasi Perjalanan Maritim Anda
Mengisi Deklarasi Perjalanan Maritim (MTD) tidak menjamin Anda masuk ke Australia.
Setelah Anda mengirimkan MTD, Anda akan menerima email yang perlu ditunjukkan (baik
tercetak atau elektronik) sebelum menaiki kapal Anda dan saat tiba di Australia. Anda juga
dapat mengakses hasilnya di akun MTD Anda.
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Operator kapal akan meninjau hasil MTD Anda sebelum Anda memulai perjalanan Anda.
Hasil MTD Anda akan ditunjukkan sebagai berikut:






Hijau: informasi yang Anda masukkan dalam deklarasi Anda menunjukkan bahwa
Anda memenuhi persyaratan vaksinasi Australia untuk memasuki Australia. Anda
masih perlu menunjukkan dokumentasi Anda saat lapor masuk (check-in). Operator
kapal akan membuat keputusan akhir untuk mengizinkan Anda naik ke kapal.
Biru: informasi yang Anda masukkan dalam deklarasi Anda menunjukkan bahwa
Anda mungkin memenuhi persyaratan vaksinasi Australia untuk memasuki
Australia, tergantung keadaan Anda. Operator kapal mungkin perlu melakukan
beberapa pemeriksaan tambahan sebelum Anda naik.
Merah: informasi yang Anda masukkan dalam deklarasi Anda menunjukkan bahwa
Anda tidak memenuhi persyaratan vaksinasi Australia untuk perjalanan
internasional. Anda tidak dapat memasuki Australia kecuali Anda memiliki
pengecualian terkait pembatasan perjalanan. Operator kapal perlu melakukan
pemeriksaan tambahan dan menentukan apakah Anda dapat naik ke kapal.

Anda harus memeriksa pengaturan perjalanan dan karantina untuk semua negara bagian
dan teritori yang akan Anda kunjungi atau tempat Anda transit. Setiap negara bagian dan
teritori Australia memiliki peraturan yang berbeda-beda. Untuk informasi lebih lanjut lihat
persyaratan kedatangan negara bagian dan teritori.

Informasi lebih lanjut untuk operator kapal
Untuk operator kapal termasuk operator kapal pesiar (cruise ship), kapal komersial,
superyacht, yacht dan kapal pesiar (pleasure craft), ada persyaratan tambahan yang
harus diperhatikan. Lihat Memasuki dan Berangkat melalui Laut.

Bantuan
Jika Anda memerlukan bantuan untuk mengisi MTD, lihat pertanyaan yang sering
ditanyakan.

Updated as at 28042022- Indonesian

Halaman 4 dari 4

