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Keterampilan dan sektor utama
Australia menerapkan peraturan perbatasan yang ketat untuk melindungi kesehatan
masyarakat Australia. Saat ini, ketersediaan penerbangan dari dan ke Australia sangat
terbatas Jika Anda diberikan pengecualian perjalanan, Anda mungkin tidak dapat
melakukan perjalanan saat ini. Larangan perjalanan dapat berubah nantinya. Harap
periksa kembali secara rutin. Lihat: Pernyataan media Kabinet Nasional.
Semua pengunjung yang tiba di Australia, termasuk warga negara Australia, harus
menjalani karantina wajib selama 14 hari di fasilitas yang ditunjuk, misalnya hotel, di
pelabuhan kedatangan mereka. Lihat Nasihat Coronavirus (COVID-19) untuk pengunjung.
Anda mungkin harus membayar biaya karantina Anda. Untuk informasi tentang ketentuan
karantina, hubungi departemen kesehatan pemerintah negara bagian atau teritori terkait.

Persyaratan pembebasan perjalanan untuk perorangan dalam sektor
atau dengan keterampilan utama
Komisaris Departemen Perlindungan Perbatasan Australia (Australian Border Force)
dapat memberikan pengecualian perorangan jika Anda:







melakukan perjalanan atas undangan Pemerintah Persemakmuran Australia atau
pemerintah negara bagian dan teritori untuk tujuan membantu menangani COVID19
menyediakan layanan medis penting atau khusus, termasuk ambulans udara,
evakuasi medis dan pengiriman pasokan medis yang penting
memiliki keahlian penting yang diperlukan untuk menjaga pasokan barang dan jasa
esensial (misalnya teknologi medis, infrastruktur utama, telekomunikasi, teknik dan
pertambangan, logistik rantai pasokan, perawatan lansia, pertanian, industri primer,
produksi makanan, dan industri maritim)
menyediakan layanan dalam sektor-sektor penting untuk pemulihan ekonomi
Australia (misalnya teknologi keuangan, manufaktur skala besar, produksi film,
media dan televisi dan teknologi baru), di mana tidak ada pekerja Australia yang
tersedia






menyediakan keahlian penting dalam bidang agama atau teologi
Disponsori oleh pemberi kerja Anda untuk bekerja di Australia dalam suatu
pekerjaan yang termasuk dalam Daftar Pekerja Terampil Prioritas Migrasi (Priority
Migration Skilled Occupation List atau PMSOL)
yang kedatangannya untuk kepentingan nasional Australia, yang didukung oleh
Pemerintah Australia atau pihak berwenang pemerintah negara bagian atau teritori

Setiap orang dapat mengajukan permohonan pengecualian perjalanan sesuai kategori ini
atau perusahaan dapat mengajukan permohonan atas nama mereka. Permohonan
beberapa orang dalam suatu grup/usaha yang sama dapat ditautkan, sehingga
permohonan tersebut dapat dipertimbangkan sekaligus.
Harap ajukan pengecualian menggunakan formulir di bawah ini dan sertakan bukti yang
sesuai untuk mendukung klaim tersebut. Permohonan Anda dapat diakhiri tanpa
pertimbangan lebih lanjut jika bukti yang diberikan tidak cukup. Semua dokumen harus
diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Inggris.
Suatu pengecualian biasanya diajukan setidaknya dua minggu, tetapi tidak lebih
dari tiga bulan, sebelum perjalanan yang Anda rencanakan. Perjalanan bisnis yang
mendesak akan dipertimbangkan dalam jangka waktu ini.
Di dalam permohonan tersebut harus disertakan:





data diri pengunjung: nama, tanggal lahir, jenis dan nomor visa, nomor paspor,
alamat tempat tinggal yang direncanakan dan nomor telepon di Australia
alasan perjalanan: mengapa permintaan Anda harus dipertimbangkan dengan
menggunakan diskresi/pengecualian Komisaris
pernyataan pendukung: menjelaskan kenapa Anda termasuk yang memenuhi
salah satu keterampilan utama/sektor utama untuk pengecualian
bukti penyerta: permohonan harus disertai bukti pendukung, misalnya surat dari
perusahaan yang terlibat dalam penyediaan barang dan jasa utama,
pemberitahuan dari Pemerintah Australia atau pemerintah berwenang negara
bagian dan teritori terkait pentingnya perjalanan Anda sangat penting saat ini

Setiap orang harus memiliki visa yang valid dan pengecualian dari Komisaris sebelum
memulai perjalanan.

Apakah saya perlu memiliki visa sebelum memohon pengecualian
perjalanan?
Seseorang yang mengajukan permohonan sesuai kategori ini tidak perlu memiliki visa
pada saat mengajukan permohonan pengecualian dari larangan perjalanan Australia. Jika
pengecualian perjalanan telah disetujui, Anda harus memiliki visa yang valid untuk
bepergian. Semua persyaratan harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan visa. Informasi
tentang jenis dan persyaratan visa dapat ditemukan di situs web Departemen.
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Perjalanan menggunakan ABTC atau Kartu Perjalanan Bisnis Kerjasama
Ekonomi Asia Pasifik (APEC)
Pemegang dan pemohon kartu ABTC tidak secara otomatis mendapat pengecualian dari
larangan perjalanan Australia. Jika Anda perlu memasuki Australia untuk bisnis yang
terkait dengan sektor utama, Anda dapat memohon pengecualian dan menyertakan bukti
untuk mendukung klaim Anda.
Pemilik kartu ABTC tidak diperbolehkan bekerja di Australia. Jika Anda berniat untuk
bekerja di Australia, Anda harus memiliki visa sah yang disertai hak kerja.
Untuk informasi lebih lanjut tentang perjalanan ke Australia menggunakan kartu ABTC
Anda, lihat ABTC atau Kartu Perjalanan Bisnis Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)
untuk Pelamar Asing.

Ajukan pengecualian secara online
Harap ajukan hanya satu permohonan per orang. Permintaan duplikat akan menunda
penilaian. Jika Anda tidak diberikan pengecualian, Anda tidak boleh melanjutkan rencana
perjalanan Anda, karena Anda tidak akan diizinkan untuk naik pesawat ke Australia. Jika
Anda diberikan pengecualian perjalanan, Anda perlu membawa bukti keputusan
pengecualian tersebut ke bandara.
Ajukan online

Pertanyaan lebih lanjut
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang keterampilan dan sektor utama, dan
proses pengecualian perjalanan atau permohonan pengecualian perjalanan berdasarkan
keterampilan utama yang sudah diajukan, harap isi formulir pertanyaan online.
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