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PADA PENERBANGAN INTERNASIONAL 
PEMBATASAN DI AUSTRALIA

CAIRAN,  
AEROSOL  
DAN GEL 
Apa sajakah barang-barang ini?
• Cairan — bahan yang yang berbentuk cair 

pada suhu ruangan;
• Aerosol — bahan yang disimpan di dalam 

wadah dengan tekanan; atau
• Gel — bahan yang menyerupai jelly.

Contoh-contohnya:
• Makanan atau minuman yang berbahan 

dasar cairan seperti selai, olesan, saus, sup, 
minyak dan minuman ringan.

• Keperluan mandi atau kosmetik seperti 
parfum, riasan/makeup, tabir surya, odol 
gigi, deodoran, semprot rambut, foam 
cukur atau cairan pembersih tangan.

Australia membatasi kuantitas 
cairan, aerosol dan gel yang boleh 
dibawa ke dalam pesawat untuk 
penerbangan internasional.
Pembatasan ini berlaku sewaktu:
• Berangkat dari Australia;
• Tiba di Australia dari tujuan internasional;
• Transit melalui negara lain ke Australia; dan 
• Transit melalui Australia ke negara lain

Beberapa petunjuk...
• Beberapa barang mungkin tidak begitu jelas, misalnya 

bola salju atau mainan yang memuat cairan. Jika Anda 
tidak yakin apakah suatu barang akan lulus pemeriksaan, 
kemaslah di dalam tas yang akan dititipkan (check-in) di 
ruang kargo pesawat.

• Wadah kosong seperti termos atau botol air dengan 
volume lebih dari 100ml boleh dibawa melewati tempat 
pemeriksaan.

• Di banyak bandara udara Anda dapat membeli minuman 
dan barang bebas bea cukai setelah Anda melewati titik 
pemeriksaan.
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Berapa banyak yang boleh saya bawa ke 
kabin pesawat?
Cairan, aerosol dan gel harus dimasukkan ke dalam wadah 
(container) dengan volume 100 mililiter, berat 100 gram 
atau kurang dari itu.

• Seorang penumpang hanya diizinkan membawa satu 
kantongan, kecuali bagi orang yang membawa tas bagi 
orang lain yang mereka urus, termasuk anak-anak.

• Wadah kosong seperti termos atau botol air boleh 
dibawa melewati titik pemeriksaan.

Wadah yang lebih besar dari 100ml atau 100gr, 
bahkan jika tidak terisi penuh, tidak akan diizinkan 
untuk melewati tempat pemeriksaan. Misalnya, 
kemasan pasta gigi 200gr tidak akan diizinkan 
untuk dibawa.

Pengecualian
Produk untuk bayi, obat-obatan dengan atau tanpa resep 
(termasuk produk diet khusus) dalam jumlah yang wajar 
dan benda-benda medis yang perlu digunakan selama 
penerbangan diberi pengecualian.

Untuk obat dan benda medis yang mengandung cairan, 
aerosol atau gel, Anda harus menunjukkan benda-benda ini 
bersama bukti (surat dari dokter) pada tempat pemeriksaan.

Pembatasan berlaku secara ketat. Para petugas 
pemeriksaanlah yang menentukan apa yang dapat Anda 
bawa ke dalam kabin pesawat.

2. KEMAS barang-barang cairan, aerosol dan gel di dalam 
kantong plastik yang transparan dan dapat disegel ulang. 

Jumlah panjang ke-empat sisi kantongan tidak boleh 
lebih dari 80cm (mis. 20x20cm atau 15x25cm). Barang-
barang harus dapat dimuat dengan leluasa di dalam 
kantongan,

Satu orang hanya dibolehkan membawa satu kantongan.

1. PILIHLAH barang berupa cairan, aerosol dan gel yang 
Anda perlu sertakan di dalam tas bawaan secara hati-hati. 
Pastikan bahwa tidak ada wadah yang melebihi 100ml 
atau 100gr. 

Wadah yang lebih besar dari 100ml atau 100gr harus 
diletakkan di dalam bagasi yang dimuat dalam ruang 
kargo pesawat atau tidak dibawa.

Persiapan perjalanan
Sebelum check-in

Persiapan untuk pemeriksaan keamanan
Pada tempat pemeriksaan

3. TUNJUKKAN kantongan ini secara terpisah. 

Barang-barang dengan cairan, aerosol atau gel yang 
dibeli secara bebas bea cukai juga harus ditunjukkan 
kepada petugas pemeriksaan di sini.

4. SERAHKAN barang cairan, aerosol atau gel yang lebih 
besar dari 100ml atau 100gr, termasuk wadah yang lebih 
besar dari 100ml atau 100gr yang tidak terisi penuh.

Kurang-lebih 20 cm

Kurang-lebih 20 cm


