Keluar dari Australia
Di halaman ini
Non-warga
Pemegang visa sementara yang kembali ke Australia
Warga Australia dan permanen residen Australia
Australia menerapkan peraturan perbatasan yang ketat untuk melindungi kesehatan masyarakat Australia.
Saat ini tersedia penerbangan yang sangat terbatas ke dan dari Australia dan Anda mungkin tidak dapat
melakukan perjalanan saat ini. 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, mis. hotel, di pelabuhan kedatangan mereka. Lihat Nesihat
coronavirus (COVID-19) untuk pengunjung. Anda mungkin diharuskan membayar biaya karantina Anda.
Untuk informasi lebih lanjut tentang persyaratan karantina, hubungi departemen kesehatan pemerintah
negara bagian atau teritori terkait.

Non-warga
Karena situasi terkait COVID-19 saat ini di Australia, termasuk pembatasan perbatasan negara bagian dan
teritori, penutupan bisnis, dan persyaratan jaga jarak, semua pengunjung internasional didorong untuk
meninggalkan Australia jika memungkinkan.
Pemegang visa sementara harus menyadari bahwa jika mereka ingin kembali ke Australia sementara
pembatasan COVID-19 diterapkan, mereka umumnya memerlukan pengecualian atas perjalanan. Untuk
informasi lebih lanjut tentang Pengecualian Komisaris, lihat Datang ke Australia.

Pemegang visa sementara yang kembali ke Australia
Pemegang visa sementara yang terkena dampak COVID-19 dapat mengurus kepulangan ke negara asal
mereka, jika peraturan di negara itu memperbolehkannya.
Pemegang visa sementara tidak perlu pengecualian untuk meninggalkan Australia. Mereka dapat keluar
kapan saja, selama pembatasan perbatasan di negara asal mereka memperbolehkannya.
Ingatlah bahwa situasi COVID-19 terus berubah.
Periksa setiap minggu:


pembatasan perbatasan



ketersediaan penerbangan.

Tersedia penerbangan komersial di beberapa bandara utama di seluruh Australia. Maskapai tersebut saat ini
mengoperasikan penerbangan yang berangkat dari Australia:

Maskapai yang terbang adalah: AirAsia | Air New Zealand | China Airlines | China Southern Airlines |
Emirates | Malaysia Airlines | SriLankan Airlines | Qatar Airways | United
Anda mungkin juga ingin mengetahui apakah ada penerbangan repatriasi swasta atau pemerintah ke negara
asal Anda.
India saat ini sedang melakukan penerbangan repatriasi.
Jika Anda ingin bantuan lebih lanjut untuk pulang, Anda dapat menghubungi kedutaan atau konsulat Anda di
Australia.
Anda juga bisa daftarkan detail Anda.
Kami akan memberikan informasi Anda kepada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, yang dapat
memberikan informasi ini kepada pemerintah dalam negeri Anda (baik di luar negeri atau diwakili oleh
kedutaan, konsulat atau Komisi Tinggi di Australia).
Layanan ini hanya untuk pemegang visa sementara.

Warga Australia dan permanen residen Australia
Jika Anda adalah warga negara Australia atau permanen residen, Anda tidak dapat keluar Australia sesuai
peraturan COVID-19 kecuali Anda memiliki pengecualian. Anda dapat ajukan online tetapi Anda harus
memenuhi setidaknya satu dari hal berikut:


perjalanan Anda adalah sebagai bagian dari respons terhadap wabah COVID-19, termasuk
penyediaan bantuan



perjalanan Anda sangat penting untuk menjalankan industri dan bisnis utama (termasuk industri
ekspor dan impor)



Anda bepergian untuk mendapatkan perawatan medis mendesak yang tidak tersedia di Australia



Anda bepergian untuk urusan pribadi yang mendesak dan tidak dapat dihindari



Anda bepergian karena alasan welas asih atau kemanusiaan



perjalanan Anda adalah untuk kepentingan nasional.

Anda harus memberikan bukti untuk mendukung klaim Anda yang mungkin mencakup:


paspor



akta nikah



akta lahir



akta kematian



bukti hubungan (mis.surat kontrak rumah bersama, rekening bank bersama dll.)



bukti bahwa Anda akan pindah ke negara lain dalam jangka panjang mis. kontrak sewa, tawaran
pekerjaan dan bukti bahwa barang Anda sedang diangkut



bukti visa Anda yang berlaku saat ini, termasuk di Australia dan/atau di luar negeri



surat dari dokter atau rumah sakit sakit tentang perawatan/kondisi medis dengan pernyataan
tentang mengapa perjalanan itu diperlukan



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



pernyataan atau bukti kapan Anda ingin kembali ke Australia



bukti lain yang mungkin ada untuk mendukung permohonan Anda.

Semua bukti pendukung untuk permohonan pengecualian perjalanan harus diterjemahkan dengan
resmi ke Bahasa Inggris.
Anda harus mengajukan permohonan pengecualian minimal 4 minggu, tetapi tidak lebih dari 3 bulan
sebelum perjalanan yang Anda rencanakan.
Jika Anda tidak mendapat pengecualian, Anda tidak boleh melanjutkan rencana perjalanan Anda.
Jika diberikan pengecualian, Anda harus membawa bukti pengecualian tersebut ke bandara.
Anda diberi pengecualian jika:


biasanya tinggal di negara selain Australia



awak pesawat dan maritim dan pekerja keselamatan terkait



warga negara Selandia Baru pemegang Visa Kategori Khusus (Sub kelas 444)



orang yang sehari-harinya melakukan pengiriman ke luar dan ke dalam negeri



orang yang melakukan pekerjaan penting di fasilitas lepas pantai dan



melakukan perjalanan urusan resmi pemerintah, termasuk anggota Angkatan Pertahanan Australia.

Anda dianggap sebagai penduduk yang biasanya tinggal di negara Australia jika catatan perjalanan
internasional menunjukkan bahwa Anda telah tinggal lebih lama di luar daripada di dalam Australia selama
12 hingga 24 bulan terakhir. Anda tidak perlu membawa bukti tertulis tentang perjalanan Anda. Jika
diperlukan, petugas Perlindungan Perbatasan Australia di bandara dapat memeriksa catatan perjalanan
Anda dalam sistem Departemen.
Jika dalam 12 hingga 24 bulan terakhir Anda tidak tidak menghabiskan lebih banyak waktu di luar daripada
di dalam Australia, tetapi masih menganggap diri Anda sebagai penduduk yang biasa tinggal di negara lain,
Anda dapat mengajukan permintaan pembebasan perjalanan.
Permintaan Anda harus menyertakan bukti, misalnya:


dokumen yang menunjukkan Anda memiliki rumah tetap dan menetap di negara lain



lokasi anggota keluarga inti Anda



kontrak kerja untuk pekerjaan di luar Australia



pendaftaran sekolah untuk anak-anak tanggungan Anda



bukti kepentingan bisnis/properti yang berkelanjutan



bukti bahwa Anda berkewarganegaraan ganda atau memiliki visa yang berlaku untuk negara lain



bukti yang menunjukkan bahwa ketidakhadiran Anda dari negara lain bersifat sementara dan Anda
bermaksud untuk kembali ke sana.

Jika Anda merasa tidak perlu pembebasan perjalanan, Anda dapat menunjukkan bukti ini ketika Anda
check-in di bandara. Namun, jika Anda tidak yakin situasi Anda termasuk dalam definisi penduduk biasa,
kami sarankan Anda mengajukan permohonan penilaian setidaknya empat minggu sebelum rencana
keberangkatan Anda.

