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Larangan perjalanan
Australia menerapkan peraturan perbatasan yang ketat untuk melindungi kesehatan
masyarakat Australia. Saat ini, ketersediaan penerbangan dari dan ke Australia sangat
terbatas dan Anda mungkin tidak dapat melakukan perjalanan sekarang. 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.
Anda tidak boleh datang ke Australia kecuali Anda termasuk dalam kategori pengecualian
atau Anda telah diberikan pengecualian perorangan terkait larangan perjalanan saat ini.

Pembaruan tentang permohonan pengecualian atas larangan
perjalanan Australia
Kami telah mempermudah cara pengajuan dan pelacakan permohonan pengecualian
perjalanan melalui platform penyedia layanan baru yang dirancang khusus. Portal
pengecualian larangan perjalanan baru tersebut memiliki berbagai kelebihan, seperti:






fungsionalitas yang ramah pengguna
laporan cepat tentang diterimanya permohonan Anda
dokumen pendukung dapat dengan mudah dilampirkan dan diperbarui
permohonan kelompok dan keluarga dapat ditautkan
Anda dapat melacak kemajuan permohonan Anda
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pemberitahuan yang cepat apabila keputusan telah dibuat.

Jika Anda mengajukan permohonan Anda sebelum portal baru tersedia pada hari Jumat
17 Juli 2020, kami akan menyelesaikan permohonan tersebut pada jam 5 sore, hari Jumat
31 Juli 2020, Waktu Standar Timur Australia. Jika Anda mengajukan permohonan Anda
sebelum tanggal 17 Juli 2020, dan Anda belum mendengar kabar dari kami, silakan
ajukan lagi permohonan Anda dan kami akan menghubungi Anda terkait permohonan
tersebut.
Ajukan permohonan pengecualian perjalanan

Kategori pengecualian
Anda secara otomatis dikecualikan dari larangan perjalanan dan dapat memasuki
Australia (tanpa memperoleh pengecualian perorangan) jika Anda adalah:










warga negara Australia
penduduk tetap (permanent resident) Australia
anggota keluarga inti seorang warga negara atau penduduk tetap (permanent
resident) Australia
seorang warga negara Selandia Baru yang biasanya tinggal di Australia dan
anggota keluarga inti mereka
seorang diplomat yang ditempatkan ke Australia (memegang visa sub kelas 995)
seorang pengunjung yang transit di Australia selama 72 jam atau kurang dari 72
jam
awak pesawat terbang
awak kapal laut termasuk pilot laut.
direkrut sesuai Program Pekerja Musiman (Seasonal Worker Program) atau Skema
Buruh Pasifik (Pacific Labour Program) yang disetujui Pemerintah

Saat bepergian, Anda perlu membawa bukti bahwa Anda termasuk dalam salah satu
kategori di atas. Anda mungkin diminta menyediakan bukti tambahan.

Pengecualian perorangan
Komisaris Australian Border Force (Perlindungan Perbatasan Australia) dapat
memberikan pengecualian perorangan jika Anda:





adalah warga negara asing yang melakukan perjalanan atas undangan Pemerintah
Persemakmuran Australia atau pemerintah negara bagian dan teritori untuk tujuan
membantu menangani COVID-19
menyediakan layanan medis penting atau khusus, termasuk ambulans udara,
evakuasi medis dan pengiriman pasokan medis yang penting
non-warga negara yang memiliki keterampilan penting atau bekerja di sektor
penting di Australia
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seorang non-warga negara yang kedatangannya merupakan kepentingan nasional
yang didukung oleh Pemerintah Australia atau pihak berwenang pemerintah negara
bagian atau teritori
personel militer, termasuk yang menjadi bagian dari Perjanjian Status Pasukan
(Status of Forces Agreement), Angkatan Bersenjata Persemakmuran
(Commonwealth Armed Forces), Angkatan Bersenjata Asia Pasifik (Asia Pacific
Forces) dan Perjanjian Status Angkatan Bersenjata (Status of Armed Forces
Agreement)
Alasan perjalanan karena welas asih dan terpaksa

Anda harus memiliki visa dan pengecualian dari larangan perjalanan Australia sebelum
Anda berangkat. Anda dapat memohon pengecualian secara online dan harus
memberikan bukti yang sesuai untuk mendukung klaim Anda. Suatu permohonan dapat
diakhiri tanpa pertimbangan lebih lanjut jika bukti yang diberikan tidak cukup. Semua
dokumen harus diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Inggris.
Anda perlu mengajukan permohonan pengecualian setidaknya dua minggu, tetapi
tidak lebih dari tiga bulan, sebelum perjalanan yang Anda rencanakan.
Di dalam permohonan tersebut Anda harus menyertakan:






rincian penumpang: nama, tanggal lahir, jenis dan nomor visa, nomor paspor
rencana alamat tempat tinggal dan nomor telepon yang akan dipakai di Australia
alasan Anda untuk datang: mengapa Anda harus diberikan pengecualian
pernyataan pendukung: menetapkan bagaimana Anda memenuhi salah satu alasan
untuk mendapat pengecualian
bukti yang menyertai.

Jika Anda tidak mendapat pengecualian, Anda tidak boleh melanjutkan rencana
perjalanan Anda, karena Anda tidak akan diizinkan untuk naik pesawat ke Australia. Jika
Anda mendapat pengecualian perjalanan, Anda perlu membawa bukti keputusan
pengecualian tersebut ke bandara.

Alasan perjalanan karena welas asih dan terpaksa
Komisaris Australian Border Force (Perlindungan Perbatasan Australia) dapat
memberikan pengecualian perjalanan jika Anda ingin melakukan perjalanan karena alasan
yang welas asih dan terpaksa. Alasan belas kasih dan terpaksa mencakup, namun tidak
terbatas pada, perlunya melakukan perjalanan karena kematian atau penyakit kritis
anggota keluarga inti.
Anda harus memiliki visa dan mendapatkan pengecualian larangan perjalanan Australia
sebelum Anda berangkat. Anda dapat meminta pengecualian secara online dan harus
memberikan bukti yang sesuai untuk mendukung klaim Anda. Suatu permohonan dapat
diakhiri tanpa pertimbangan lebih lanjut jika bukti yang diberikan tidak cukup. Semua
dokumen harus diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Inggris.
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Jika memungkinkan, Anda harus mengajukan permohonan pengecualian
setidaknya dua minggu, tetapi tidak lebih dari tiga bulan, sebelum perjalanan yang
direncanakan. Jika perjalanan tersebut karena kematian atau penyakit kritis anggota
keluarga inti, Anda dapat mengajukan permohonan di dalam rentang waktu tersebut dan
kami akan memprioritaskan permohonan Anda.
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 pengecualian secara online
Anda perlu mengajukan permohonan pengecualian setidaknya dua minggu, tetapi
tidak lebih dari tiga bulan, sebelum perjalanan yang Anda rencanakan.
Untuk mengisi permohonan pengecualian perjalanan, Anda harus sudah memiliki visa dan
Anda harus memberikan informasi dan dokumen untuk mendukung permohonan Anda.
Permohonan Anda dapat diakhiri tanpa pertimbangan lebih lanjut jika bukti yang diberikan
tidak cukup. Bukti tersebut bisa berupa hal-hal berikut:










bukti identitas
bukti bahwa Anda memegang visa yang sah
rencana perjalanan
akta pernikahan akta kelahiran, akta kematian
bukti hubungan atau tempat tinggal (mis. perjanjian sewa rumah bersama, rekening
bank bersama, dll.)
surat dari dokter atau rumah sakit yang menjelaskan mengapa perjalanan tersebut
perlu
surat dari atasan yang menjelaskan mengapa perjalanan tersebut perlu
surat pendukung dari badan usaha atau badan pemerintah, yang menjelaskan
mengapa keterampilan Anda sangat penting
pernyataan hukum untuk mendukung klaim Anda.

Harap jangan mengajukan lebih dari satu permohonan untuk seorang pengunjung, karena
hanya permohonan terbaru yang akan diproses.
Mendapatkan pengecualian perjalanan tidak menjamin Anda akan bisa mendapatkan
penerbangan ke Australia saat ini.
Ajukan permohonan pengecualian perjalanan
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