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Operasi Perbatasan Berdaulat
Lembar Fakta: informasi bagi orang-orang yang sudah
berada di Australia
Apakah Operasi Perbatasan Berdaulat (Operation Sovereign Borders) itu?
Operasi Perbatasan Berdaulat adalah operasi keamanan batas negara yang dipimpin oleh pihak militer,
dibentuk oleh Pemerintah Australia, dan bertujuan untuk menumpas penyelundupan manusia lewat laut dan
melindungi batas-batas negara Australia.
Australia tetap berkomitmen untuk mengakhiri kegiatan kriminal penyelundupan manusia dan untuk
mencegah agar orang tidak membahayakan nyawa mereka ketika sedang berusaha mencapai Australia
dengan perahu-perahu yang tidak aman.
Sudah hampir tiga tahun lamanya sejak kapal penyelundup manusia yang terakhir kali berhasil mencapai
Australia. Semua kapal atau perahu penyelundup manusia yang telah berusaha untuk mencapai Australia
telah dicegat dan dikembalikan ke negara tempat kapal-kapal atau perahu-perahu itu bertolak.

Apa saja kebijakan perlindungan batas negara Australia?
Australia telah memberlakukan langkah-langkah perlindungan batas negara yang tegas untuk mengurangi
dan menumpas penyelundupan manusia lewat laut, mencegah hilangnya nyawa di laut dan melindungi
batas-batas negara.
Siapa pun yang berusaha datang ke Australia dengan kapal atau perahu tanpa visa akan dikembalikan ke
negara tempat mereka bertolak. Pemukiman di Australia tidak akan pernah menjadi pilihan. Jika keluarga
dan teman-teman Anda menaiki kapal tanpa memiliki visa, mereka tidak akan dapat mencapai Australia.

Apakah aturan-aturan ini berlaku bagi setiap orang?
Ya. Siapa saja yang berupaya untuk melakukan perjalanan secara ilegal dengan kapal atau perahu ke
Australia akan dikembalikan ke negara tempat mereka bertolak. Aturan-aturan ini berlaku bagi siapa saja:
keluarga, anak-anak, anak-anak tanpa pendamping, orang terpelajar dan berketerampilan - tidak ada
pengecualian.

Jangan percaya pada para penyelundup manusia, mereka berbohong...
Kami tahu bahwa para penyelundup manusia terus berbohong pada orang-orang yang sedang sangat ingin
menjadikan Australia sebagai rumah mereka. Para penyelundup manusia tidaklah berbeda dari para
penjahat yang akan membahayakan nyawa keluarga Anda dan mengambil uang mereka.
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Para penyelundup manusia akan berkata pada teman-teman dan keluarga Anda bahwa menuju Australia itu
mudah, atau bahwa kebijakan-kebijakannya melunak. Beri tahu mereka agar jangan mempercayai dustadusta itu! Anda tidak dapat menetap di Australia tanpa visa yang valid. Pemerintah Australia belum dan tidak
akan mengganti sikapnya yang tegas.
Para penyelundup manusia akan berkata bahwa undang-undang itu tidak berlaku pada keluarga dan temanteman Anda atau bahwa hukumnya akan segera berubah. Undang-undang itu berlaku pada teman-teman
dan keluarga Anda, tidak ada pengecualian. Jangan biarkan mereka pergi!
Siapa pun yang berusaha datang ke Australia secara ilegal dengan kapal atau perahu tidak akan
dimukimkan di Australia. Beri tahu keluarga dan teman-teman Anda untuk berpikir lagi sebelum mereka
menyia-nyiakan uang mereka.

Bagaimana cara agar orang-orang yang saya sayangi dapat menetap di Australia?
Orang-orang yang sedang mempertimbangkan pemukiman kembali (resettlement) di Australia, atau yang
memiliki teman dan keluarga yang sedang mempertimbangkan pemukiman kembali di Australia, sebaiknya
ingat bahwa ada cara sah untuk datang ke Australia. Jika Anda berusaha datang ke Australia secara ilegal,
Anda tidak akan pernah dapat menjadikan Australia rumah Anda.
Department of Immigration and Border Protection memiliki program di luar Australia (offshore) untuk
pemukiman kembali, sebagai bagian dari Program Pengungsi dan Kemanusiaan (Refugee and
Humanitarian Program) Pemerintah Australia. Program ini mencakup proses memukimkan kembali
orang-orang yang memerlukan bantuan kemanusiaan dan yang tidak mempunyai solusi tahan lama lainnya
ke Australia.
Bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat program di luar Australia untuk pemukiman kembali itu, dan
ingin datang ke Australia untuk bekerja, Anda perlu mengajukan permohonan untuk mendapat visa kerja
(working visa).
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara-cara migrasi yang sah, silakan kunjungi situs Department of
Immigration and Border Protection http://www.border.gov.au/
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