
  

  
      

  

 

Datang ke Australia 

Saya seorang warga negara atau permanen residen Australia 

Semua pengunjung yang tiba di Australia harus menjalani karantina wajib 14-hari di 
fasilitas yang ditunjuk (mis. hotel) di pelabuhan ketibaan mereka. 

Anda dapat berkunjung ke Australia jika Anda warga negara atau permanen residen 
Australia, anggota keluarga-inti seorang warga negara atau permanen residen Australia 
atau warga Selandia Baru yang biasanya bermukim di Australia. Jika Anda adalah 
anggota keluarga-inti seseorang yang memiliki visa sementara, Anda harus memberikan 
bukti hubungan kekeluargaan Anda. 

Warga Australia 

Warga negara Australia dapat masuk ke Australia, dan dalam keadaan luar biasa  
diperbolehkan masuk walaupun tidak memilki paspor yang berlaku. Jika Anda tidak 
memiliki paspor yang berlaku, harap beritahu staf penerbangan bahwa Anda warga 
Australia dan tidak memerlukan visa untuk memasuki Australia (meskipun Anda memiliki 
kewarganegaraan ganda). Maskapai tersebut akan menghubungi Departement 
Perlindungan Perbatasan untuk verifikasi kewarganegaraan Anda. Anda perlu tiba lebih 
dini di bandara untuk mengantisipasi adanya keterlambatan. Keberangkatan dari negara 
tempat Anda berada tergantung kepada peraturan dan keputusan pihak berwenang 
negara tersebut. 

Permanen residen 

Seorang permanen residen adalah seseorang yang memiliki visa permanen di Australia, 
termasuk visa Kembali Residen (Resident Return visa). Permanen residen harus 
menjalani karantina wajib 14-hari di fasilitas yang ditunjuk (mis. hotel) di pelabuhan 
ketibaan begitu mereka masuk ke Australia. 

Warga Selandia Baru yang biasanya bermukim di Australia 

Warga Selandia Baru yang biasanya bermukim di Australia yang memegang (visa 
subkelas 444 atau visa permanen atau provisional lainnya) boleh datang ke Australia. 
Anda harus membawa bukti residensi (SIM atau dokumen terkait residensi Anda). 
Tunjukkan pada saat check-in. Anda harus menjalani karantina wajib 14-hari di fasilitas 
yang ditunjuk (mis. hotel) di pelabuhan ketibaan Anda. 

Penting: Warga negara Selandia Baru dan permanen residen yang tidak bermukim di 
Australia hanya boleh transit melalui Australia untuk kembali ke Selandia Baru. Lihat 
Transit di Australia 
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Saya anggota keluarga-inti seorang warga negara atau 
permanen residen Australia 

Anda dihitung sebagai anggota keluarga-inti jika Anda adalah: 

 suami/istri 
 pasangan de facto 
 anak tanggungan 
 anak wali secara hukum 

Semua pengunjung yang tiba di Australia harus menjalani karantina wajib 14-hari di 
fasilitas yang ditunjuk (mis. hotel) di pelabuhan ketibaan mereka. 

Anda mungkin perlu memberitahu Departemen sebelum bepergian ke Australia. 

Wali 

Pengertian wali terkait anak, adalah orang yang bertanggung jawab atas kesejahteraan 
jangka-panjang si anak; dan memiliki, dalam kaitannya dengan anak, semua kuasa, hak 
dan kewajiban pengasuhan anak sesuai hukum atau budaya yang berlaku, selain dari: 

 hak untuk perawatan sehari-hari dan kendali atas anak; dan 
 hak dan tanggung jawab membuat keputusan mengenai perawatan dan kontrol 

harian atas anak. 

Jika Anda tidak memiliki visa 

Anda tidak boleh datang ke Australia sampai Anda memiliki visa. Ajukan visa dan sertakan 
bukti (mis. akta nikah, akta lahir Anda atau akta lahir untuk anak-anak Anda). 

Jika Anda memiliki visa sementara (kecuali untuk pemegang visa 
Pasangan dan Anak) 

Gunakan formulir pertanyaan di bawah ini untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada 
Departemen. Lampirkan bukti (mis. akta nikah Anda, bukti hubungan de-facto Anda 
seperti keuangan atau properti bersama, akta lahir atau akta lahir anak-anak Anda). 
Jangan mulai perjalanan sampai kami beritahu bahwa Anda boleh datang. 

Pemegang visa Pasangan (subkelas 100, 309, 801, 820) dan Anak (subkelas 101, 102, 
445) boleh datang ke Australia. Anda tidak perlu ajukan pengecualian. 

Pemegang visa Bakal Nikah (subkelas 300) tidak boleh datang ke Australia sekarang. 

Ajukan pengecualian atau beri info tambahan secara online  

Ajukan online 

Pengunjung ke Australia karena alasan welas asih atau karena terpaksa juga dapat 
menggunakan formulir ini untuk memohon pengecualian. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
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Yang lainnya 

Pengunjung yang datng karena alasan welas asih atau karena harus datang ke Australia, 
diberi izin pengecualian dari Komisioner Perlindungan Perbatasan Australia. 

Semua pengunjung yang tiba di Australia harus menjalani karantina wajib 14-hari di 
fasilitas yang ditunjuk (mis. hotel) di pelabuhan ketibaan mereka. 

Larangan perjalanan dapat berubah nantinya. Ada beberapa pengecualian yang 
diperbolehkan. Harap periksa secara rutin. 

Pengecualian tambahan sebagaimana ditentukan oleh Komisaris 

Komisaris Perlindungan Perbatasan Australia (ABF) dapat mempertimbangkan 
pengecualian tambahan terkait  larangan perjalanan yang berlaku saat ini untuk: 

 warga negara asing yang melakukan perjalanan atas undangan Pemerintah 
Persemakmuran Australia untuk tujuan membantu menangani COVID-19 atau yang 
akan masuk untuk kepentingan nasiona 

 layanan medis penting, termasuk ambulans udara dan pengiriman pasokan, yang 
secara rutin tiba di Australia dari pelabuhan internasional 

 orang yang memiliki keterampilan diutamakan (mis. spesialis medis, teknisi, pilot 
kelautan dan kru) dengan pengecualian 

 diplomat yang ditempatkan ke Australia dan saat ini tinggal di Australia, serta 
keluarga inti mereka 

 pengecualian berdasarkan setiap kasus juga dapat diberikan untuk alasan 
kemanusiaan atau welas asih. 

Pengecualian harus diberikan sebelum melakukan perjalanan ke Australia.  Permohonan 
pengecualian melalui kebijaksanaan Komisaris harus disertai dengan: 

 rincian penumpang: nama, tanggal lahir, jenis dan nomor visa, nomor paspor, 
alamat tempat tinggal Australia, nomor telepon Australia) 

 Informasi kasus: kenapa kasus ini harus dipertimbangkan melalui 
diskresi/pengecualian Komisaris 

 pernyataan pendukung: permohonan harus disertai pernyataan dan bukti bahwa 
orang tersebut memenuhi salah satu alasan pengecualian atau alasan pabean 
dalam daftar diskresi Komisaris yang tercantum di atas. 

Semua pengunjung perlu menunjukkan bukti kepada kami bahwa mereka memenuhi 
salah satu pengecualian di atas sebelum memulai perjalanan mereka. 

Tergantung alasan pengajuan, bukti yang harus disertakan bisa berupa: 

 kartu identitas diri 
 akta nikah 
 akta lahir 
 akta kematian 
 bukti hubungan (mis. surat kontrak rumah bersama, rekening bank bersama dll.) 
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 status visa 
 surat dari dokter atau rumah sakit yang menunjukkan pentingnya perjalanan 

tersebut 
 surat dari tempat kerja yang menunjukkan kenapa perlu bepergian atau bahwa 

kerja tersebut penting dilakukan 
 surat dari usaha atau perusahaan terkait 
 bukti lain yang mungkin ada untuk mendukung permohonan Anda. 

Semua bukti pendukung untuk permohonan pengecualian perjalanan harus 
diterjemahkan secara resmi ke Bahasa Inggris. 

 

Ajukan pengecualian atau beri informasi tambahan secara online  

Ajukan online 

Pengunjung ke Australia karena alasan welas asih atau karena terpaksa juga dapat 
menggunakan formulir ini untuk memohon pengecualian. 

 

Saya ingin mengajukan permohonan visa 

Anda harus mempertimbangkan kembali perlunya mengajukan permohonan visa Australia 
saat ini dan rutin memeriksa halaman ini terkait informasi terbaru tentang larangan 
perjalanan dan pemrosesan visa.   

Pengaturan pemrosesan visa 

Departemen memprioritaskan pemrosesan aplikasi visa untuk para pengunjung dalam 
kategori pengecualian untuk membantu perjalanan yang mendesak. 

Kami mendorong pelamar untuk mendaftar online sedapat mungkin, karena permohonan 
tersebut akan diproses lebih cepat dibanding yang diajukan di atas kertas. 

Anda tidak dapat mengajukan permohonan ETA online selama larangan perjalanan masih 
diberlakukan. 

 

Gangguan layanan 

Beberapa layanan terkait proses permohonan visa dapat dipengaruhi oleh COVID-19 dan 
berbagai layanan yang kami andalkan semakin tidak tersedia. 

Ini termasuk panel dokter luar negeri (lihat di bawah), fasilitas pengujian bahasa Inggris, 
pemeriksaan biometrik dan pusat pengajuan aplikasi  lewat kertas. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
https://www.eta.homeaffairs.gov.au/ETAS3
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Selama layanan ini tidak tersedia, banyak pelamar yang tidak dapat memenuhi 
persyaratan visa mereka. Pelamar akan diberi waktu tambahan untuk menyelesaikan 
pemeriksaan dan memberikan informasi yang diminta. 

 

Pemeriksaan medis  untuk visa. 

Anda harus mengetahui adanya gangguan pada layanan medis visa karena COVID-19. 

Untuk sementara Deklarasi Kesehatan Saya (My Health Declaration) sedang 
ditangguhkan. Persyaratan Kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan untuk visa yang 
diajukan akan ditentukan setelah permohonan visa sudah Anda ajukan. 

Petugas pemrosesan visa telah mengetahui adanya gangguan ini. Kami akan 
mempertimbangkan perpanjangan waktu dalam mempertimbangkan permohonan visa 
Anda. 

Anda tidak perlu menghubungi kami jika pemeriksaan medis visa Anda telah dijadwalkan 
ulang. 

Jika Anda belum mengajukan permohonan visa atau belum diminta melakukan 
pemeriksaan medis imigrasi, maka sekarang Anda belum perlu menghubungi klinik 
layanan medis visa di Australia atau klinik di luar negeri. 

 

Visa pelajar 

Anda tidak memerlukan visa jika Anda berada di luar negeri dan belajar online melalui 
penyedia pendidikan Australia. 

Penyedia pendidikan dapat mengeluarkan Konfirmasi Pendaftaran (CoE) baru dan 
mendaftarkan siswa untuk belajar online. 

. 

 


