OCT 2018

KARTU KEDATANGAN PENUMPANG SELANDIA BARU

Informasi yang dikumpulkan dalam formulir ini dan selama proses kedatangan diupayakan untuk menjalankan undangundang Bea Cukai, Imigrasi, Keamanan Biologis, Keamanan Perbatasan, Kesehatan, Satwa Liar, Polisi, Pelaksanaan
Denda, Keadilan, Manfaat, Layanan Sosial, Elektoral, Pendapatan Daerah, dan Mata Uang. Informasi tersebut disahkan
oleh perundang-undangan dan akan diungkapkan kepada badan yang mengelola dan berhak menerimanya di bawah
undang-undang Selandia Baru. Hal ini termasuk untuk tujuan penyesuaian data antar badan. Setelah dikumpulkan,
informasi mungkin akan digunakan untuk tujuan statistik oleh Badan Statistik Selandia Baru.
• Kartu Kedatangan ini merupakan dokumen yang sah – pernyataan yang salah dapat berujung kepada
penalti termasuk penyitaan barang-barang, denda, tuntutan, kurungan, dan deportasi dari Selandia Baru.
• Kartu Kedatangan terpisah harus dilengkapi oleh masing-masing penumpang, termasuk anak kecil.
• Harap menjawab dalam Bahasa Inggris dan isilah di KEDUA sisi.
• Cetak dengan huruf besar seperti: NEW ZEALAND atau tandai jawaban seperti ini:

Nomor kursi pesawat

1 Nomor pesawat / nama kapal
Bandara/Pelabuhan di luar negeri tempat
Anda naik pesawat/kapal INI
Nomor paspor
Kewarganegaraan seperti tertulis
di paspor
Nama keluarga
Nama kecil
Tanggal lahir

tanggal

bulan

tahun

Negara tempat lahir
Pekerjaan
Nama kontak lengkap
atau tempat tinggal di
Selandia Baru
Email
Nomor telepon
rumah/selular
2a

Jawab bagian ini jika Anda tinggal di Selandia Baru. Jika tidak,
langsung menuju ke 2b.
Berapa lama Anda sudah
meninggalkan Selandia Baru?

tahun

hari

bulan

Ketika Anda di luar negeri, di negara manakah Anda tinggal paling lama?
Apa tujuan UTAMA kunjungan Anda?

2b

pendidikan

bisnis

Di negara mana Anda akan tinggal paling lama selama
12 bulan ke depan?

Selandia Baru

lainnya
lainnya

Jawab bagian ini jika Anda TIDAK tinggal di Selandia Baru.
Berapa lama Anda berencana
untuk tinggal di Selandia Baru?

tahun

bulan

hari

Menetap atau

Jika Anda tidak tinggal menetap, apa tujuan UTAMA Anda datang ke Selandia Baru?
Mengunjungi teman/kerabat
bisnis
liburan/wisata
konferensi/pertemuan
pendidikan
lainnya
Di negara manakah Anda tinggal selama 12 bulan terakhir atau lebih?
Negara bagian, provinsi atau prefektur Kode pos

Harap balik halaman
untuk pertanyaan
selanjutnya dan untuk
menandatangani

3 Sebutkan negara-negara yang Anda kunjungi dalam 30 hari terakhir:

4 Apakah Anda tahu isi bagasi Anda?
5

Ya

PERINGATAN: pernyataan yang salah dapat dikenai DENDA LANGSUNG sebesar $400
Apakah Anda membawa masuk ke Selandia Baru:
• Makanan: dimasak, tidak dimasak, segar, diawetkan, dikemas atau dikeringkan?
Ya
• Hewan atau produk hewani: termasuk daging, produk susu, ikan, madu, produk
lebah, telur, bulu, kerang, wol yang belum diolah, kulit, tulang atau serangga?
Ya
• Tanaman atau produk tanaman: buah, bunga, biji, umbi, kayu, kulit pohon,
dedaunan, kacang, sayur, bagian dari tanaman, jamur, tebu, bambu atau jerami,
termasuk untuk sesajian/persembahan ibadah atau penggunaan sebagai obat?
Ya
Barang berisiko keamanan biologis lainnya termasuk:
• Obat-obatan untuk hewan, kultur biologis, organisme, tanah atau air?
Ya
• Perlengkapan yang digunakan untuk hewan, tanaman atau air termasuk
berkebun, ternak lebah, memancing, olahraga air atau aktivitas menyelam?
Ya
• Barang-barang yang telah digunakan untuk aktivitas luar ruang, termasuk alas kaki
apapun, tenda, perlengkapanberkemah, berburu, kelana alam, golf atau olahraga?
Ya
Dalam 30 hari terakhir (sewaktu berada di luar Selandia Baru), apakah Anda
mengunjungi daerah alam liar, berhubungan dengan hewan (kecuali kucing
dan anjing peliharaan) atau mengunjungi tempat beternak atau mengolah
hewan atau tanaman?
Ya

6 Apakah Anda membawa masuk ke Selandia Baru:

• Obat: persediaan melebihi 3 bulan, atau obat yang tidak diresepkan untuk Anda?
• Barang-barang terlarang atau dibatasi: contohnya, senjata, publikasi
tidak senonoh, tanaman atau hewan dilindungi, obat terlarang?
• Alkohol: lebih dari 3 botol mengandung alkohol (masing-masing tidak
melebihi 1,125 liter) dan 4,5 liter minuman anggur atau bir?
• Tembakau: lebih dari 50 batang rokok atau 50 gram produk tembakau
(termasuk campuran rokok dan produk tembakau lainnya)?
• Barang-barang yang diperoleh di luar negeri dan/atau dibeli bebas bea
di Selandia Baru: dengan jumlah keseluruhan lebih dari NZ$700 (termasuk
hadiah)?
• Barang-barang yang dibawa untuk penggunaan bisnis atau komersial?
• Barang-barang yang dibawa atas nama orang lain?
• Tunai: NZ$10.000 atau lebih (atau setara mata uang asing lainnya),
termasuk cek perjalanan, surat wesel bank, wesel pos, dll?

7

Apakah Anda memiliki paspor Selandia Baru, visa penduduk (residence) atau
visa penduduk yang kembali (returning resident)? – Jika ya, lanjutkan ke
pertanyaan nomor 10
Apakah Anda warganegara Selandia Baru yang menggunakan paspor asing?
– Jika ya, lanjutkan ke pertanyaan nomor 10
Apakah Anda pemegang paspor Australia, Visa Penduduk Tetap Australia
atau Visa Penduduk yang Kembali (Resident Return)? – Jika ya, lanjutkan ke
pertanyaan nomor 9
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8 Semua lainnya.

Anda harus meninggalkan Selandia Baru sebelum visa Anda berakhir atau
akan menghadapi deportasi.
Apakah Anda pergi ke Selandia Baru untuk pelayanan atau konsultasi
kesehatan atau untuk melahirkan?
Pilih satu 		Saya memegang visa masuk sementara (Centang ya jika saat ini
								Anda memiliki visa, bahkan jika tidak dilekatkan sebagai label di
								
paspor Anda).
atau Saya tidak memiliki visa dan akan memohon visa kunjungan saat kedatangan.

9 Apakah Anda pernah dihukum selama 12 bulan atau lebih di penjara, atau pernah
dideportasi, dibuang atau dikucilkan dari negara manapun dan kapanpun?

Ya
Ya
Ya

Tidak

10 Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan ini benar, tepat, dan lengkap.
Tanda Tangan

Tanggal

(orangtua atau wali harus menandatangani untuk anak-anak di bawah usia 18 tahun)
Undang-Undang Privasi tahun 1993 memberikan hak untuk mengakses, dan memperbaiki informasi pribadi.
Jika Anda ingin menggunakan hak-hak ini, harap hubungi New Zealand Customs Service di 0800 428 786 atau
Email: feedback@customs.govt.nz dan/atau Immigration New Zealand di PO Box 1473, Wellington.

