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Kedatangan di Australia 

Zona hijau dan merah telah dibuat di bandara di Australia untuk memisahkan penumpang 
yang tiba melalui penerbangan bebas karantina (zona hijau) dari penumpang lain yang 
harus menjalani karantina wajib selama 14 hari (zona merah). 

Anda secara otomatis dibebaskan dari pembatasan perjalanan Australia (dan tidak perlu 
memohon pengecualian) jika Anda transit di Australia paling lama selama 72 jam. 

Anda harus mengikuti persyaratan karantina di negara bagian atau teritori tempat Anda 
tiba. 

Catatan: Pengunjung yang ingin transit melalui Australia harus bisa mendapatkan tiket 
lanjutan pada penerbangan zona merah yang berangkat dari Australia tidak lebih dari 72 
jam setelah kedatangan pertama kali. Jika tidak memiliki tiket penerbangan zona merah 
lanjutan, transit melalui Australia tidak diperbolehkan. 

Persyaratan visa untuk transit di Australia 

Untuk transit di Australia, Anda harus memiliki visa yang sah atau berasal dari negara 
yang memenuhi syarat untuk Transit Tanpa Visa (Transit Without a Visa (TWOV)). 

Jika Anda tidak memiliki visa yang sah atau tidak memenuhi syarat untuk mendapat 
TWOV, Anda harus mengajukan visa untuk memasuki Australia. 

Untuk transit di Australia hingga 72 jam, ajukan visa Transit (sub kelas 771). 

Saya seorang warga Selandia Baru yang transit di 
Australia hingga 72 jam 

Warga negara Selandia Baru yang memenuhi syarat mendapatkan visa Kategori Khusus 
(sub kelas 444) tidak perlu mengajukan visa lain untuk transit di Australia hingga 72 jam. 

Untuk transit menggunakan visa Kategori Khusus, Anda harus memiliki bukti bahwa Anda 
akan transit dalam waktu 72 jam (seperti rencana perjalanan atau tiket penerbangan) dan 
menunjukkannya di bandara di kota Anda tiba di Australia. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/travellers-eligible-to-transit-without-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/special-category-visa-subclass-444
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/special-category-visa-subclass-444
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Catatan: Pengunjung yang ingin transit melalui Australia harus bisa mendapatkan tiket 
lanjutan pada penerbangan zona merah yang berangkat dari Australia tidak lebih dari 72 
jam setelah ketibaan pertama kali. Jika penerbangan zona merah lanjutan yang sesuai 
tidak tersedia, transit melalui Australia tidak diperbolehkan. Informasi lebih lanjut tersedia 
di halaman web zona perjalanan aman Selandia Baru. 

Pengaturan karantina transit 

Anda harus mengikuti persyaratan karantina di negara bagian atau teritori tempat Anda 
tiba. Anda mungkin perlu menginap di hotel dan Anda mungkin diminta untuk membayar 
biaya masa inap Anda saat menunggu penerbangan selanjutnya. Untuk informasi tentang 
ketentuan karantina, hubungi departemen kesehatan pemerintah negara bagian atau 
teritori terkait. 

Persyaratan visa dan pembebasan perjalanan 
untuk masa tinggal lebih dari 72 jam 

Jika Anda berniat tinggal lebih dari 72 jam di Australia sementara menunggu penerbangan 
lanjutan, Anda tidak dianggap transit di Australia dan harus: 

 memiliki visa yang sesuai. Lihat Jajaki pilihan visa untuk Anda. 
 permohonan pengecualian/pembebasan atas larangan perjalanan Australia. Lihat 

Larangan dan pengecualian/pembebasan atas larangan perjalanan. 

 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-advice-for-travellers
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/
https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/125

