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1000 HARI ADANYA BATAS-BATAS NEGARA YANG
KUAT DAN AMAN
Sudah 1000 hari lamanya sejak kapal penyelundup manusia terakhir mencapai
Australia dan sudah lebih dari tiga tahun sejak hilangnya nyawa di laut yang terakhir
diketahui karena para penyelundup manusia.
Menteri Imigrasi dan Perlindungan Batas Negara Peter Dutton mengatakan bahwa
Pemerintah Australia bertekad untuk memastikan agar keadaan itu tetap sama.
“Prestasi ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan ketat perlindungan batas
negara pemerintah Koalisi memang sudah bekerja dan sedang bekerja,” kata
Pak Dutton.
“Sebelum Operasi Batas-batas Berdaulat (Operation Sovereign Borders), di
Australia ada lebih dari 50.000 orang datang secara ilegal lewat laut dengan 800
kapal penyelundup manusia, lebih dari 8000 anak di tempat penahanan dan 1200
nyawa hilang di laut secara tragis.
“Operasi Batas-batas Berdaulat telah menghentikan penyelundupan manusia lewat
laut dan menyelamatkan banyak sekali nyawa. Keberhasilan ini telah membuat
Pemerintah dapat mengeluarkan semua anak dari tempat penahanan dan menutup
17 fasilitas penahanan.
“Namun walaupun kita mencapai keberhasilan ini, kita tahu bahwa ancaman
penyelundupan manusia masihlah ada,” kata Pak Dutton.
“Selama 1000 hari terakhir, Operasi Batas-batas Berdaulat telah mencegat dan
mengembalikan 30 kapal penyelundup manusia dan lebih dari 765 orang yang
berusaha untuk mencapai Australia secara ilegal.
“Para penyelundup manusia telah berkali-kali berusaha menemukan jalan untuk
menembus pertahanan kita, namun pada setiap kesempatan kemampuan
perlindungan batas negara kita berhasil menghentikan mereka.
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“Kemampuan Australia untuk mendeteksi, mencegah dan mengembalikan kapalkapal penyelundup manusia sekarang lebih baik dari sebelumnya.
“Pencapaian ini terjadi berkat 16 lembaga Australia yang berkontribusi pada Operasi
Batas-batas Berdaulat dan para anggota staf berdedikasi yang bekerja setiap hari
untuk mengamankan batas-batas negara Australia.
“Saya juga ingin menyebutkan kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh para rekan
international kita dalam mengacaukan dan membongkar jaringan kriminal
penyelundupan manusia.
“Australia dan rekan-rekan internasional kita tetap teguh dalam upaya-upaya kita
untuk membasmi penyelundupan manusia di kawasan ini.
“Kita harus memastikan agar tidak ada lagi orang yang tertipu sehingga
membahayakan nyawa mereka dengan menaiki kapal-kapal yang tidak aman
dan menghancurkan masa depan keuangan keluarga akibat penipuan para
penyelundup manusia.
“Pemukiman di Australia tidak akan menjadi pilihan bagi siapa saja yang berusaha
untuk memasuki Australia secara ilegal dengan kapal. Tidak ada pengecualian.”
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