Memasuki dan keluar dari Australia
Pembaruan terakhir
Mulai tanggal 6 Juli 2022, cara Anda bepergian ke dan dari Australia telah berubah.
Semua pengunjung harus mengetahui bahwa:






Orang yang memasuki Australia tidak perlu memberikan bukti status vaksinasi
Orang yang memasuki Australia tidak perlu mengisi Deklarasi Penumpang Digital
atau Deklarasi Perjalanan Maritim
Orang yang keluar dari Australia tidak akan diminta untuk menunjukkan bukti
status vaksinasi mereka
Pemegang visa yang tidak divaksin tidak memerlukan pengecualian perjalanan
untuk bepergian ke Australia
Masker masih wajib dipakai dalam penerbangan ke Australia.

Perlu diingat bahwa maskapai penerbangan, operator kapal, dan negara lain mungkin
memiliki persyaratan khusus yang harus dipatuhi oleh para pengunjung.

Memasuki dan keluar dari Australia
Departemen Dalam Negeri dan Departemen Perbatasan Australia hanya memberikan
saran bagi yang ingin masuk ke atau keluar dari Australia.
Untuk informasi lebih lanjut lihat:





Memasuki Australia
Sebelum dan setelah Anda keluar dari Australia
Melintasi perbatasan
Dokumen perjalanan

Orang yang membutuhkan visa harus memastikan visa mereka telah keluar sebelum
mereka bepergian ke Australia. Untuk memeriksa persyaratan visa Australia, lihat: Jelajahi
opsi visa
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Departemen Perbatasan Australia menyediakan saran lebih lanjut bagi yang ingin masuk
ke atau keluar dari Australia lewat laut.
Warga negara Australia yang berencana bepergian ke luar negeri dianjurkan untuk
memeriksa saran perjalanan terkini dengan mengunjungi Smartraveller.
Departemen Kesehatan menyediakan saran kesehatan tentang perjalanan internasional
dan COVID-19.

Informasi negara bagian dan teritori
Setiap negara bagian dan teritori di Australia memiliki persyaratannya sendiri yang harus
Anda patuhi. Jika Anda berencana untuk bepergian ke Australia, Anda harus memeriksa
persyaratan negara bagian atau teritori yang Anda tuju. Persyaratan bisa berupa tes
COVID-19 setelah Anda tiba di Australia atau persyaratan vaksinasi untuk mengunjungi
tempat tertentu atau bekerja di bidang pekerjaan tertentu.
Untuk informasi lebih lanjut lihat Informasi negara bagian dan teritori.

Program vaksinasi Australia
Semua orang di Australia bisa mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis. Pengunjung
internasional yang tiba di Australia didorong untuk mengikuti program vaksinasi Australia.
Untuk informasi lebih lanjut lihat Vaksin COVID-19.

Keringanan dan pengembalian biaya visa
Karena dampak dari periode pandemi COVID-19, sejumlah perubahan dilakukan pada
beberapa kategori visa, termasuk diperkenalkannya periode konsesi, keringanan biaya,
dan pengembalian dana visa.
Untuk informasi lebih lanjut lihat informasi Vaksin COVID-19.
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