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Prakata
Buklet Beginning a Life in Australia (BaLIA) atau Memulai Kehidupan di Australia dibuat oleh
Department of Social Services (DSS) dan dipublikasikan secara online di
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
Anda sebaiknya membaca buklet ini di komputer atau peralatan lain karena buklet ini
mengandung banyak tautan ke situs-situs web. Jika Anda klik teks yang digarisbawahi
berwarna biru, teks itu akan membawa Anda ke situs atau tautan tersebut. Alamat web
lengkap juga disediakan jika Anda menggunakan versi cetak BaLIA.
Jika Anda membutuhkan juru bahasa, teleponlah Layanan Penerjemahan dan Jasa Juru
Bahasa (TIS National) pada nomor 131 450. Lihat pula Bab 3, Bahasa Inggris untuk
informasi lebih lanjut. Terjemahan BaLIA tersedia pada situs kami di www.dss.gov.au/ourresponsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
Buklet ini memberikan informasi tentang topik-topik berikut ini:
1. Apa yang perlu dilakukan segera setelah tiba
2. Mendapatkan Bantuan
3. Bahasa Inggris
4. Pendidikan dan Pelatihan
5. Pekerjaan
6. Hukum Australia
7. Perumahan
8. Transpor
9. Kesehatan dan Kesejahteraan
10. Keluarga Anda
11. Uang
12. Partisipasi Sipil
Komentar atau saran tentang buklet Memulai Kehidupan di Australia (Beginning a Life in
Australia) dapat disediakan dengan melengkapi formulir saran kritik online di
www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries
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Pendahuluan
Selamat datang di Australia.
Buklet ini ditujukan bagi semua migran permanen dan temporer yang akan dan baru saja tiba
di Australia. Para sponsor mungkin juga akan merasa buklet ini berguna. Para pendatang
kelompok pengungsi dan pendatang dengan dasar kemanusiaan juga sebaiknya merujuk
pada informasi yang disediakan secara khusus bagi mereka oleh Department of Immigration
and Border Protection (DIBP) dan Department of Social Services (DSS).
Pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat memberi para penduduk Australia
berbagai layanan. Buklet ini akan memberi Anda pengenalan kepada layanan-layanan dan
bantuan yang tersedia dan tempat yang dapat Anda tuju untuk mendapat nasihat.
Sebagian migran permanen dan kebanyakan pemegang visa temporer mungkin tidak berhak
atas semua layanan yang dijabarkan dalam buklet ini, atau mungkin harus membayar
layanan-layanan tersebut.
Tolong baca buklet ini dengan seksama. Anda akan merasa buklet ini berguna saat Anda
memulai kehidupan baru Anda di Australia. Anda sebaiknya menggunakan edisi yang ada
di laman web ‘Settle in Australia’ di www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlementservices/beginning-a-life-in-australia
Bab 1-2 membahas tentang hal-hal penting dalam minggu-minggu pertama Anda di
Australia. Bab 3-4 mencakup cara mendapatkan bantuan dengan elemen-elemen penting
agar pemukiman Anda berhasil – bahasa Inggris, pendidikan dan pekerjaan.
Masalah-masalah yang akan Anda hadapi saat Anda memulai kehidupan baru di Australia
akan berbeda dengan masalah-masalah di negara asal Anda. Namun, ada banyak layanan
yang dapat membantu Anda menetap dengan sukses dan menjadi anggota masyarakat
Australia yang berharga, sama seperti jutaan orang yang tiba di Australia sebelum Anda.
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1 Apa yang perlu dilakukan segera setelah tiba
Dalam bagian ini
Bab ini menjelaskan beberapa hal penting yang sebaiknya Anda lakukan sesegera mungkin
setelah tiba di Australia. Tidak semuanya akan berlaku bagi Anda, tapi Anda perlu
mempertimbangkan hal-hal tersebut.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apa yang perlu Anda ketahui
Ajukan permohonan nomor pajak (tax file number)
Mendaftarlah pada Medicare
Hubungi Centrelink
Hubungi Health Undertaking Service
Mendaftarlah untuk kelas bahasa Inggris
Daftarkanlah anak Anda di sekolah
Ajukan permohonan surat izin mengemudi
Buka rekening bank
Temukan dokter keluarga
Tautan penting
Daftar hal-hal yang perlu dilakukan

Jika Anda perlu jasa penerjemah untuk dokumen-dokumen atau juru bahasa, lihat Bab 3,
Bahasa Inggris

Apa yang perlu Anda ketahui
Pemerintah Australia
Australia memiliki tiga tingkat pemerintahan – negara persemakmuran (atau federal), negara
bagian atau teritori, dan lokal – yang menyediakan layanan-layanan bagi para migran dan
penduduk.
Negara-negara bagian (New South Wales (NSW), Queensland (Qld), South Australia (SA),
Tasmania (Tas.), Victoria (Vic.) dan Western Australia (WA)) dan Northern Territory (NT)
dibagi menjadi banyak wilayah pemerintah lokal yang dikelola oleh dewan kota lokal.
Di Canberra, Pemerintah Australian Capital Territory (ACT) menyediakan layanan dewan
kota lokal serta banyak layanan yang biasanya disediakan oleh pemerintah negara bagian.
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara pemerintah bekerja di Australia, lihat
www.australia.gov.au/about-government

Telepon – melakukan panggilan telepon
Di Australia, panggilan telepon dapat dilakukan dari sambungan telepon tetap (atau jalur
darat), telepon umum atau telepon genggam. Nomor telepon dapat dimulai dengan:
•
•

13/1300 (tarif lokal)
1800 (telepon gratis)
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•
•

04 (telepon genggam) atau
02,03,07,08 (kode wilayah lokal atau geografis)

Kode wilayah tidak diperlukan apabila Anda menelepon dari nomor dengan kode wilayah
yang sama. Panggilan dari satu telepon genggam ke telepon genggam lainnya tidak
memerlukan kode wilayah.
Biaya panggilan tergantung pada jenis telepon yang Anda pakai untuk menelepon,
perusahaan telepon yang Anda pakai dan rencana panggilan telepon yang telah Anda pilih.
Jika Anda tidak yakin tentang biaya panggilan telepon, Anda sebaiknya memastikannya
dengan perusahaan telepon Anda.
Untuk informasi tentang tarif panggilan telepon ke nomor-nomor 13/1300 atau 1800 di
Australia, lihat www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Specialnumbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
Untuk melakukan panggilan ke nomor telepon yang tidak dimulai dengan angka 13, 1300
atau 1800:
•

•

Jika menelepon dari dalam Australia, masukkan kode wilayah dan kemudian
nomornya. Contohnya, untuk menelepon dari Melbourne ke Sydney, Anda akan
menekan kode wilayah 02 (untuk Sydney), lalu nomornya.
Jika menelepon dari luar Australia:
o Saat menggunakan sambungan jalur darat (land line), masukkan kode
sambungan internasional untuk negara tempat Anda menelepon, diikuti dengan
nomor awalan Australia 61, kode wilayah tanpa angka 0, dan lalu nomornya.
o Saat menggunakan telepon genggam, tekan +61, diikuti dengan kode wilayah
tanpa angka 0, dan kemudian nomornya.
o Untuk panggilan ke nomor telepon genggam Australia, Anda harus memastikan
dengan penyedia jasa telepon setempat apakah kode sambungan internasional
diperlukan dan lalu tekan +61, diikuti dengan nomor yang dituju tanpa angka 0
di kode wilayahnya.

Jika Anda ingin menelepon nomor internasional dari Australia, gunakan nomor sambungan
internasional Australia – 0011.

Buku petunjuk telepon
Ada dua buku petunjuk telepon Australia utama. Yellow Pages mencantumkan daftar nomornomor usaha seperti toko dan ahli pertukangan (tradesmen) sesuai jenis layanan atau
produk. White Pages mencantumkan daftar usaha dan penduduk berdasarkan nama. White
Pages juga mempunyai bagian untuk pemerintah dengan perincian kontak untuk lembagalembaga pemerintah lokal, negara bagian atau teritori dan Pemerintah Australia. Perincian
kontak ini disebut di seluruh buklet ini.
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Buku-buku telepon ini gratis dan dikirim ke setiap rumah tangga setiap tahun. Buku-buku ini
juga tersedia di kantor pos dan perpustakaan. Secara online, Anda dapat mengakses Yellow
Pages di www.yellowpages.com.au dan White Pages di www.whitepages.com.au atau
telepon Bantuan Direktori Telepon (Directory Assistance) pada nomor 1223 (telepon gratis).

Zona waktu
Ada tiga zona waktu di Australia – Waktu Standar Australia bagian Timur (Australian Eastern
Standard Time (AEST atau EST)), Waktu Standar Australia bagian Tengah (Australian
Central Standard Time (ACST)) dan Waktu Standar Australia bagian Barat (Australian
Western Standard Time (AWST)).
Daylight Saving Time berlaku pada beberapa negara bagian dari bulan Oktober hingga April
– kunjungi www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylightsaving untuk memperoleh informasi.

Swalayan
Banyak organisasi memiliki pilihan sehingga Anda tidak perlu datang ke kantor mereka untuk
menyelesaikan permasalahan atau mendaftarkan diri untuk layanan. Pilihan-pilihan swalayan
termasuk sambungan telepon dan akun online.
Anda dapat melakukan sebagian besar urusan Centrelink, Medicare dan Child Support
dengan menggunakan pilihan swalayan melalui:
•
•
•
•

myGov di www.my.gov.au
aplikasi telepon genggam Express Plus di www.humanservices.gov.au/expressplus
telepon 136 240 untuk pilihan swalayan atau
kunjungan ke www.humanservices.gov.au/selfservice

Ajukan permohonan nomor pajak (tax file number)
Para pekerja Australia membayar pajak kepada pemerintah berdasarkan pendapatan
mereka. Untuk mendapat penghasilan di Australia, Anda memerlukan nomor pajak (tax file
number atau TFN).
TFN adalah sebuah nomor unik yang diterbitkan kepada individu dan usaha untuk membantu
pemerintah mengelola pajak dan program pemerintah lainnya. Uang yang dikumpulkan dari
pajak digunakan untuk mendanai program dan layanan pemerintah seperti jalan, sekolah dan
rumah sakit.
Penghasilan termasuk upah dan gaji dari pekerjaan, pembayaran dari pemerintah dan uang
yang didapat dari investasi termasuk bunga di rekening tabungan.
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Cara mengajukan permohonan untuk mendapat nomor berkas pajak
(tax file number)
Jika Anda bermigrasi ke Austalia atau mempunyai visa penduduk temporer yang
mengizinkan Anda untuk bekerja di Australia, Anda dapat mengajukan permohonan untuk
mendapat TFN dengan mengunjungi situs Australian Taxation Office (ATO), dengan
menelepon ATO atau dengan mengunjungi beberapa Pusat Layanan ATO. Cara tercepat
untuk mendapat TFN adalah secara online di www.ato.gov.au/tfn -- Anda akan memerlukan
paspor Anda dan alamat di Australia.
Jika Anda tidak dapat berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik, hubungi layanan
penerjemah dan juru bahasa (TIS National) di nomor 131 450.
Australian Taxation Office

Detail kontak

Telepon

132 861

Mengunjungi kantor

www.ato.gov.au/visitus

Informasi dalam bahasa lain selain
bahasa Inggris

www.ato.gov.au/General/Other-languages

Situs ATO

www.ato.gov.au

Lihat Bab 11, Uang untuk informasi lebih lanjut.

Mendaftarlah pada Medicare
Medicare adalah sistem perawatan kesehatan nasional di Australia, yang menyediakan
layanan-layanan perawatan kesehatan gratis atau yang disubsidi pada warga negara
Australia dan penduduk tetap. Sebagian migran temporer mungkin pula berhak mendapat
layanan-layanan Medicare.
Jika Anda berhak mendapat Medicare, Anda akan memiliki akses langsung ke layanan dan
program perawatan kesehatan. Layanan dan program ini termasuk perawatan gratis di
rumah sakit umum, bantuan dengan biaya perawatan di luar rumah sakit, dan obat-obatan
bersubsidi.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Layanan Medicare, kunjungilah
www.humanservices.gov.au/medicare atau kunjungilah Pusat Layanan Medicare setempat.

Cara mendaftar pada Medicare
Untuk mendaftar pada Medicare, pergilah ke Pusat Layanan Medicare dengan membawa
paspor dan dokumen perjalanan lainnya. Jika Anda memenuhi semua persyaratan, Anda
akan diberi nomor kartu Medicare sementara. Anda akan menerima kartu Medicare lewat
pos kurang lebih tiga minggu kemudian. Anda harus memberi tahu Medicare bila Anda
mengubah alamat rumah atau alamat surat-menyurat.
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Perawatan medis gawat darurat tersedia 24 jam sehari di Instalasi Gawat Darurat di rumahrumah sakit umum.
Medicare
Situs Medicare
Informasi bagi migran, pengungsi dan
pengunjung
Informasi dalam bahasa lain selain bahasa
Inggris

Detail kontak
www.humanservices.gov.au/medicare

Telepon

132 011

Mengunjungi pusat layanan

http://humanservices.gov.au/findus

www.humanservices.gov.au/multicultural
www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Ada banyak perusahaan asuransi kesehatan swasta yang menawarkan asuransi untuk
layanan-layanan yang tidak dibayarkan oleh Medicare, misalnya, sebagian besar perawatan
gigi, sebagian besar perawatan mata dan angkutan ambulans di sebagian besar negara
bagian dan teritori.
Lihat Bab 9, Kesehatan dan Kesejahteraan untuk informasi lebih lanjut.

Hubungi Centrelink
Department of Human Services menyediakan pembayaran dan layanan jaminan sosial
melalui Centrelink. Centrelink membantu para penduduk tetap yang baru tiba untuk mencari
pekerjaan, menemukan kursus atau pelatihan dan membantu dalam proses pengakuan
keterampilan dari luar negeri. Hubungi Centrelink untuk mencari tahu apakah Anda berhak
mendapat pembayaran jaminan sosial. Mungkin ada masa tunggu sebelum Anda dapat
menerima pembayaran, tergantung visa Anda.
Jika Anda berhak, pembayaran akan diberikan sejak hari Anda menghubungi Centrelink.
Agar Anda dapat dibayar sejak hari Anda tiba di Australia, Anda atau seseorang yang
mewakili Anda – misalnya, penyedia atau penganjur Humanitarian Settlement Services
(HSS) – harus menghubungi Centrelink pada hari Anda tiba dan mengajukan klaim dalam
kurun waktu 14 hari.
Pendatang yang dengan dasar kemanusiaan mungkin berhak atas Crisis Payment selain
pembayaran jaminan sosial lainnya. Jika Anda tiba dengan termasuk pada Program
Kemanusiaan, Anda harus:
•
•

mengajukan klaim dalam tujuh hari sejak tiba di Australia, atau
menghubungi Centrelink dengan maksud untuk mengajukan klaim dalam tujuh hari
setelah kedatangan dan mengajukan klaim dalam kurun waktu 14 hari sejak
menghubungi Centrelink tersebut.

Jika Anda mempunyai anak, Anda mungkin berhak atas pembayaran beban membesarkan
anak yang dibiayai oleh pemerintah (lihat www.humanservices.gov.au/ftb) atau atas biaya
pengasuhan anak (lihat www.humanservices.gov.au/childcare).
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Centrelink

Detail kontak

Situs Centrelink
Informasi bagi migran, pengungsi dan
pengunjung
Informasi dalam bahasa lain

www.humanservices.gov.au/centrelink

Swalayan lewat telepon

136 240

Pencari kerja

132 850

Para difabel dan pengasuh

132 717

Warga Lansia Australia

132 300

Pelajar dan peserta pelatihan

132 490

Bantuan akun online

132 307

Keluhan dan masukan

1800 132 468

Program magang Australia

133 633

Keluarga

136 150

Untuk informasi dalam bahasa lain

131 202

Mengunjungi pusat layanan

http://humanservices.gov.au/findus

Untuk nomor telepon Centrelink lainnya

www.humanservices.gov.au

www.humanservices.gov.au/multicultural
www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Lihat Bab 5, Pekerjaan dan Bab 10, Keluarga Anda

Hubungi Health Undertaking Service
Jika Anda menandatangani Health Undertaking (Form 815) sesuai permintaan Department of
Immigration and Border Protection, Anda setuju memberi tahu rincian kontak Anda di negara
ini dalam 28 hari setelah Anda tiba kepada Health Undertaking Service. Untuk informasi lebih
lanjut, kunjungi www.bupamvs.com.au/faqs
Anda harus menghubungi penyedia Layanan Health Undertaking, Bupa Medical Visa
Services (BUPA) dalam waktu 28 hari untuk mendaftar dan mengatur janji temu. Anda dapat
menelepon 1300 794 919 (Senin sampai Jumat jam 8 pagi hingga 6 sore EST) atau
mengirim email ke hus@bupamvs.com.au. Mereka akan mengarahkan Anda ke Health
Authority Clinic terdekat yang akan menghubungi Anda untuk mengatur janji temu.
Jika Anda tiba dengan visa Kemanusiaan, beri tahu penyedia Humanitarian Settlement
Services bahwa Anda menandatangani Health Undertaking. Mereka akan membantu Anda
dalam menghubungi BUPA.
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Mendaftarlah untuk kelas bahasa Inggris
Berkomunikasi dalam bahasa Inggris penting agar pemukiman Anda sukses. Jika Anda tidak
bisa berbicara dalam bahasa Inggris, Anda sangat dianjurkan untuk belajar sesegera
mungkin.
Adult Migrant English Program (AMEP) menyediakan kursus-kursus bahasa Inggris untuk
para pendatang baru. Anda mungkin berhak menerima hingga 510 jam pelajaran bahasa
Inggris gratis. AMEP menawarkan waktu-waktu kursus yang fleksibel dan layanan penitipan
anak sehingga Anda dapat belajar bahasa Inggris walaupun Anda mempunyai pekerjaan,
urusan keluarga atau komitmen lain.
Lihat Bab 3, Bahasa Inggris

Daftarkan anak Anda di sekolah
Anda harus mendaftarkan anak Anda di sekolah sesegera mungkin. Hubungi sekolah yang
Anda ingin agar dimasuki oleh anak Anda untuk mendapatkan formulir pendaftaran.
Anda akan perlu menunjukkan dokumen-dokumen perjalanan dan catatan imunisasi anak
Anda. Anak-anak harus mendapatkan imunisasi yang diharuskan supaya dapat masuk ke
sekolah. Bawalah rapor sekolah atau sertifikat studi mereka sebelumnya.
Di Australia, anak-anak harus masuk sekolah dari usia 5 tahun hingga mereka mereka
selesai Kelas 10 (Year 10). Anak-anak muda yang telah menyelesaikan Kelas 10 harus
berpartisipasi dalam pendidikan, pelatihan atau pekerjaan penuh waktu, (sedikitnya 25 jam
per minggu) atau gabungan kegiatan-kegiatan ini hingga mereka mencapai usia 17 tahun.
Bantuan bahasa Inggris intensif tersedia bagi anak-anak yang perlu belajar bahasa Inggris.
Lihat Bab 4, Pendidikan dan Pelatihan

Ajukan permohonan surat izin mengemudi
Di Australia, Anda harus mempunyai surat izin mengemudi untuk dapat mengemudi dan
kendaraan harus didaftarkan. Jika Anda mengemudi tanpa surat izin mengemudi atau
mengemudikan kendaraan yang tidak terdaftar, Anda dapat didenda dan surat izin
mengemudi Anda dicabut. Surat izin mengemudi dan registrasi mobil diterbitkan oleh
pemerintah negara bagian dan teritori.
Kebanyakan negara bagian dan teritori mengizinkan Anda mengemudi selama tiga bulan
pertama setelah Anda tiba, jika Anda adalah penduduk tetap dan memiliki surat izin
mengemudi yang masih berlaku dari negara lain dalam bahasa Inggris atau yang ada
terjemahan resminya. Lihat Bab 3, Bahasa Inggris untuk informasi mengenai penerjemahan
dokumen.
Setelah periode awal ini, jika Anda ingin mengemudi, Anda perlu mendapat surat izin
mengemudi yang tepat. Anda perlu lulus tes pengetahuan, tes praktik mengemudi, dan tes
penglihatan. Ada undang-undang lalu lintas dan tentang mengemudi sambil mabuk yang
ketat di Australia yang harus Anda patuhi.
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Anda sebaiknya selalu mengecek dengan lembaga yang berwenang di negara bagian atau
teritori Anda:
Negara
Bagian
atau
Teritori

Lembaga perizinan dan
registrasi kendaraan
bermotor

Telepon

ACT

Road Transport Authority
Roads and Maritime
Services

02 6207 7000 www.rego.act.gov.au

1300 654 628 https://nt.gov.au/driving

Qld

Department of Transport
Department of Transport
and Main Roads

SA

Transport

13 1084

Tas.

Transport Tasmania

Vic.

VicRoads

1300 851 225 www.transport.tas.gov.au
www.vicroads.vic.gov.au
13 1171

WA

Department of Transport

13 1156

NSW
NT

13 2213

13 2380

Situs web

www.rms.nsw.gov.au

http://www.tmr.qld.gov.au/
www.transport.sa.gov.au

www.transport.wa.gov.au/index.asp

Menawarkan hadiah atau suap kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan surat izin
mengemudi merupakan hal ilegal.
Lihat Bab 8, Transpor

Buka rekening bank
Di Australia, orang menyimpan uang mereka di bank, building society atau koperasi kredit.
Sebagian besar penghasilan, termasuk gaji dan upah dan tunjangan pemerintah,
dibayarkan langsung ke rekening atas nama Anda. Warga Australia menggunakan kartu
debit untuk mengambil uang dari rekening bank dan untuk bermacam-macam pembelian.
Jika memungkinkan, bukalah rekening bank, building society atau koperasi kredit dalam
enam minggu setelah Anda tiba di Australia. Biasanya Anda hanya akan memerlukan paspor
sebagai bukti identitas. Setelah enam minggu Anda akan memerlukan tanda pengenal
tambahan. Hal ini mungkin akan sulit jika Anda tidak memiliki banyak dokumen untuk
mengidentifikasi diri Anda. Beri nomor pajak (TFN) Anda kepada bank untuk menghindari
tarif pajak yang lebih tinggi pada bunga yang Anda dapat.
Lihat Bab 11, Uang

Temukan dokter keluarga
Seorang ‘dokter keluarga’ akan mengenal keluarga Anda dan kebutuhan kesehatan mereka,
dan menjadi orang pertama yang dihubungi untuk masalah-masalah medis. Dokter-dokter ini
disebut General Practitioners atau GP. Mereka memberi bantuan medis umum untuk
penyakit-penyakit lazim dan bagi orang yang menderita kondisi kronis yang tinggal di rumah.
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Tidak seperti di beberapa negara yang mengharuskan orang pergi ke rumah sakit untuk
bertemu dokter, GP di Australia biasanya bekerja di kantor atau klinik di bagian luar pusat
kota. Orang biasanya mengunjungi dokter dekat tempat mereka tinggal. Anda dapat berganti
dokter jika Anda merasa tidak nyaman atau tidak puas dengan layanan yang disediakan.
Lihat Bab 9, Kesehatan dan Kesejahteraan

Tautan Penting
Isi

Situs web

TIS National website

www.tisnational.gov.au

Informasi gawat darurat

www.triplezero.gov.au

Informasi dan layanan pemerintah

www.australia.gov.au
www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-inAustralia-book

Sejarah, budaya, masyarakat dan nilai Australia

Daftar hal-hal yang harus dilakukan









Saya sudah membaca Memulai Kehidupan di Australia
Saya sudah mengajukan permohonan nomor pajak (TFN) / ini tidak berlaku bagi saya
Saya telah mendaftar pada Medicare / ini tidak berlaku bagi saya
Saya telah menghubungi Centrelink / ini tidak berlaku bagi saya
Saya telah menghubungi Health Undertaking Service / ini tidak berlaku bagi saya
Saya telah mendaftar untuk kelas bahasa Inggris / ini tidak berlaku bagi saya
Saya telah mendaftarkan anak saya di sekolah / ini tidak berlaku bagi saya
Saya telah mengajukan permohonan surat izin mengemudi / ini tidak berlaku
bagi saya
 Saya telah membuka rekening bank
 Saya telah menemukan dokter keluarga
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2 Mendapat Bantuan
Dalam bagian ini
•
•
•

Layanan gawat darurat
Bantuan pemukiman
Bantuan dalam masa krisis

Layanan gawat darurat
Dalam keadaan gawat darurat, telepon 000 untuk:




Polisi
Ambulans
Pasukan pemadam kebakaran

Keadaan gawat darurat, baik yang alami (seperti kebakaran hutan (bushfire), banjir, badai
atau gempa bumi) atau yang bukan karena alam (seperti insiden bahan kimia, kecelakaan
lalu lintas dan tindakan kejahatan besar, dapat terjadi di komunitas mana saja tanpa
peringatan. Anda sebaiknya menelepon 000 jika seseorang memerlukan bantuan dengan
segera.
Panggilan telepon ke 000 (tiga nol) gratis dan Anda dapat melakukannya dari telepon apa
saja di Australia. Bersiaplah menyebut nama Anda, di mana Anda berada, dan jenis layanan
yang Anda perlukan.
Jika Anda tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris, beri tahu dulu jenis bantuan apa yang
Anda perlukan kepada operator – katakanlah “Police”, “Ambulance” atau “Fire” – dan
sebutkan bahasa Anda. Anda akan disambungkan dengan seorang juru bahasa, jadi jangan
tutup telepon. Juru bahasa tersebut akan menolong Anda berbicara kepada polisi,
ambulans atau layanan pemadam kebakaran.
Jika Anda menggunakan telepon rumah, layanan gawat darurat dapat menemukan lokasi
Anda selagi telepon digunakan, jadi jangan tutup telepon.
Jika Anda menggunakan smartphone, aplikasi Emergency+ tersedia untuk diunduh gratis
dari Google Store di
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn dan dari
Attorney General’s Department di
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx. Aplikasi ini membantu
dalam memberikan informasi lokasi Anda kepada layanan gawat darurat.
Untuk informasi mengenai layanan 000 (tiga nol) (termasuk dalam bahasa selain bahasa
Inggris) kunjungi www.triplezero.gov.au
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Polisi
Dalam keadaan gawat darurat yang memerlukan bantuan polisi, telepon 000 dan mintalah
“Police”. Ingat, jangan tutup teleponnya jika Anda tidak dapat berbicara dalam bahasa
Inggris – sebutkan bahasa Anda dan seorang juru bahasa akan disambungkan.
Untuk hal-hal yang tidak mendesak, telepon 13 1444 atau kantor polisi setempat yang
terdaftar di bagian ‘Police Stations’ [Kantor Polisi] di White Pages. Layanan polisi
bersifat gratis.
Polisi bertujuan untuk melindungi nyawa dan harta di masyarakat, mencegah dan
mendeteksi kejahatan, dan memelihara perdamaian. Polisi mungkin mengintervensi dalam
permasalahan keluarga bila ada pertikaian rumah tangga atau kekhawatiran mengenai
kekerasan fisik, pelecehan seksual atau psikologis. Polisi tidak terhubung dengan angkatan
militer. Polisi tidak berperan dalam politik.
Untuk informasi lebih lanjut:
Wilayah

Layanan polisi

Situs web

ACT

ACT Policing

www.police.act.gov.au

NSW

New South Wales Police Force

www.police.nsw.gov.au

NT

Northern Territory Police

www.pfes.nt.gov.au/police.aspx

Qld

Queensland Police

www.police.qld.gov.au

SA

South Australia Police

www.sapolice.sa.gov.au

Tas.

Tasmania Police

www.police.tas.gov.au

Vic.

Victoria Police

www.police.vic.gov.au

WA

Western Australia Police

www.police.wa.gov.au

Nasional

Australian Federal Police

www.afp.gov.au

Ambulans
Dalam keadaan gawat darurat, misalnya penyakit serius atau cedera yang memerlukan
bantuan medis segera, teleponlah 000 dan mintalah “Ambulance”. Ambulans memberikan
angkutan ke rumah sakit dalam keadaan gawat darurat dan penanganan medis segera.
Ingat, jangan tutup telepon jika Anda tidak bisa berbicara bahasa Inggris – sebutkan bahasa
Anda dan seorang juru bahasa akan disambungkan.
Anda mungkin harus membayar untuk pemakaian ambulans, tergantung tempat Anda
tinggal, seberapa jauh perjalanan Anda dengan ambulans, sifat penyakit Anda dan apakah
Anda berhak mendapat konsesi. Medicare tidak membayarkan biaya-biaya ambulans,
namun beberapa asuransi kesehatan swasta dan keanggotaan ambulans dapat
membayarkannya (lihat Bab 9, Kesehatan dan Kesejahteraan).
Untuk masalah medis yang bukan merupakan keadaan gawat darurat, lihat Bab 9,
Kesehatan dan Kesejahteraan.
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Untuk informasi lebih lanjut:
Negara
bagian atau
teritori
ACT

Layanan ambulans

Situs web

ACT Ambulance Service

www.ambulance.act.gov.au

NSW

Ambulance Service of NSW

www.ambulance.nsw.gov.au

NT

St John Ambulance Australia

www.stjohn.org.au

Qld

Queensland Ambulance Service

www.ambulance.qld.gov.au

SA

SA Ambulance Services

www.saambulance.com.au

Tas.

Tasmanian Ambulance Service

www.dhhs.tas.gov.au

Vic.

Ambulance Victoria

www.ambulance.vic.gov.au

WA

St John Ambulance Australia

www.stjohn.org.au

Pasukan pemadam kebakaran
Dalam keadaan gawat darurat saat ada risiko kebakaran, misalnya kebakaran rumah atau
kebocoran gas, telepon 000 dan mintalah “Fire brigade”. Ingat, jangan tutup telepon jika
Anda tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris – sebutkan bahasa Anda dan seorang juru
bahasa akan dihubungkan.
Pasukan pemadam kebakaran memadamkan kebakaran, menyelamatkan orang dari
gedung-gedung yang sedang terbakar dan menolong dalam situasi saat gas atau bahan
kimia menjadi bahaya.
Layanan pasukan pemadam kebakaran bersifat gratis.
Untuk informasi cara mencegah kebakaran dan apa yang perlu dilakukan jika ada
kebakaran, lihat Bab 12, Partisipasi Sipil dan situs layanan pemadam kebakaran negara
bagian atau teritori Anda:
Negara
bagian
atau
Teritori
ACT
NSW

NT
Qld
SA

Layanan pemadam kebakaran

Situs web

ACT Fire & Rescue

www.esa.act.gov.au/actfr

Fire and Rescue NSW

www.fire.nsw.gov.au

NSW Rural Fire Service
NT Police, Fire and Emergency
Service
Queensland Fire and Emergency
Services
SA Metropolitan Fire Service

www.rfs.nsw.gov.au
www.pfes.nt.gov.au/fire-andrescue.aspx

SA Country Fire Service

www.cfs.sa.gov.au

www.fire.qld.gov.au
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp
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Negara
bagian
atau
Teritori
Tas.
Vic.

WA

Layanan pemadam kebakaran

Situs web

Tasmania Fire Service

www.fire.tas.gov.au

Metropolitan Fire Board

www.mfb.vic.gov.au

Country Fire Authority
Department of Fire and Emergency
Services

www.cfa.vic.gov.au
www.fesa.wa.gov.au

Bencana alam
Jika ada bencana alam, seperti kebakaran hutan (bushfire), banjir atau siklon, aparat
pemerintah negara bagian dan teritori mengoordinasi layanan-layanan gawat darurat.
Layanan sukarelawan seperti layanan gawat darurat negara bagian dan teritori (state and
territory emergency services atau SES) dan layanan pemadam kebakaran pedesaan
mungkin membantu layanan pemadam kebakaran, polisi dan penyelamatan profesional.
Selama bencana alam dan keadaan gawat darurat lainnya, lembaga pemerintah Australia,
termasuk Angkatan Bersenjata Australia (Australian Defence Force), mungkin akan memberi
bantuan. Pasukan militer di Australia tidak berperan dalam politik.
Anda mungkin dapat memperoleh bantuan untuk pulih kembali dari bencana alam. Kunjungi
www.disasterassist.gov.au untuk informasi lebih lanjut.
Semua tingkat pemerintahan di Australia dipersiapkan untuk menghadapi bencana alam atau
keadaan gawat darurat. Untuk informasi lebih banyak, lihat situs web negara bagian atau
teritori Anda:
Pusat keadaan
gawat darurat

Situs web

ACT

http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements

NSW

www.emergency.nsw.gov.au

NT

www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx

Qld

www.disaster.qld.gov.au

SA

www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp

Tas.

www.ses.tas.gov.au

Vic.

www.igem.vic.gov.au

WA

www.fesa.wa.gov.au

National Crisis
Co-ordination

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergencymanagement/Australian-Government-Crisis-CoordinationCentre/Pages/default.aspx

Informasi tentang
bencana alam

www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
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Kebakaran hutan (bushfire)
Bushfire adalah kebakaran yang membakar rumput, semak-semak atau daerah berhutan dan
dapat mengancam nyawa, properti dan lingkungan. Bushfire dapat terjadi kapan saja dalam
satu tahun, namun risikonya lebih tinggi selama bulan-bulan yang lebih hangat saat semaksemak, rumput atau belukar lebih kering. Kebakarannya bisa sangat panas, intens dan
bergerak cepat. Asap tebal dari kebakaran mungkin menyebabkan kesulitan melihat atau
bernapas. Australia terkenal akan kehebatan bushfire atau kebakaran hutannya.
Jika Anda tinggal di wilayah yang rentan kebakaran, buatlah rencana menghadapi kebakaran
hutan (bush fire survival plan). Hal ini akan membantu Anda mengambil keputusankeputusan penting tentang apa yang perlu dilakukan saat terjadi kebakaran – seperti kapan
harus melarikan diri, apa yang perlu dibawa dan apa yang harus dilakukan dengan hewan.
Untuk informasi lebih lanjut tentang kebakaran hutan (bushfire), termasuk cara bersiap-siap,
hubungi layanan pemadam kebakaran negara bagian atau teritori yang tertera di tabel
di atas.

Nomor-nomor gawat darurat lain
White Pages mencantumkan nomor-nomor telepon gawat darurat, termasuk:
Layanan gawat
darurat
Poisons Information
Centre
Child Abuse
Prevention Service

Telepon
24 jam

Situs web

13 1126

http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au/reportingabuse.html

Ancaman terorisme
Australia berkomitmen mencegah ektremisme kekerasan. Ekstremisme kekerasan adalah
penggunaan atau dukungan pada kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan ideologi, agama
atau politik. Siapa pun dapat berkontribusi pada keamanan Australia dengan menyadari dan
memahami ancaman ekstremisme kekerasan.
Untuk mencari tahu lebih lanjut atau melaporkan kekhawatiran Anda:
Nasional

Telepon

Situs web

National Security Hotline

1800 1234 00

www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoin
g/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx

Living Safe Together

www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx

Report Online Extremism

www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/
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Bantuan pemukiman
Pemerintah Australia mendukung masyarakat Australia yang beragam. Untuk informasinya,
kunjungilah www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multiculturalaffairs/programs-policy/a-multicultural-australia
Pemerintah Australia mendanai layanan-layanan untuk menolong pendatang atas dasar
kemanusiaan dan migran yang berhak yang baru saja tiba di Australia untuk menetap dan
menjadi anggota masyarakat Australia. Fokusnya ada pada lima tahun pertama pemukiman.
•
•
•

Settlement Service Grants
Adult Migrant English Program (AMEP)
Layanan Penerjemah dan Jasa Juru Bahasa (TIS National).

Layanan bantuan pemukiman yang khusus bagi pendatang dengan dasar kemanusiaan
mencakup:
•
•
•

Humanitarian Settlement Services
Complex Case Support Program
Bantuan bagi Pendatang dengan Dasar Kemanusiaan di Bawah Umur yang
Tanpa Pendamping

Untuk menemukan penyedia Humanitarian Settlement Services dan Complex Case Support,
kunjungilah www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multiculturalaffairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
Sumber lain tentang pemukiman dapat ditemukan di www.dss.gov.au/ourresponsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-theinitiative/resources
Lihat Bab 3, Bahasa Inggris untuk informasi lebih lanjut mengenai TIS National an AMEP.

Humanitarian Settlement Services
Humanitarian Settlement Services (HSS) menyediakan bantuan pemukiman intensif bagi
para pengungsi dan pendatang dengan dasar kemanusiaan yang baru saja tiba saat mereka
datang dan selama masa pemukiman awal.
Program HSS ini disesuaikan pada kebutuhan individu, termasuk kebutuhan khusus
anak-anak muda. HSS membantu klien untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan
sosial Australia. HSS memperlengkapi mereka dengan keterampilan dan pengetahuan untuk
dapat mengakses layanan secara mandiri di masa mendatang.
Layanan-layanan yang disediakan dalam program HSS dapat termasuk:
•
•
•
•

penjemputan di bandara dan pengenalan properti jangka pendek saat tiba
bantuan menemukan akomodasi jangka pendek
informasi tentang dan pengarahan ke lembaga-lembaga utama,
program-program masyarakat, layanan-layanan kesehatan dan pemukiman lainnya
Program Orientasi Dalam Negeri
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Para klien biasanya berada dalam program HSS selama enam hingga 12 bulan.
Untuk informasi lebih lanjut lihat:
Informasi Humanitarian Settlement
Services
Humanitarian Settlement Services

Daftar penyedia layanan HSS saat ini

Situs web
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settlementservices/humanitarian-settlement-services-hss
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settlementservices/settlement-services-locator

Complex Case Support Program
Program Complex Case Support (CCS) menyediakan layanan manajemen kasus yang
khusus dan intensif bagi para pendatang dengan dasar kemanusiaan yang memiliki
kebutuhan melampaui jangkauan layanan pemukiman lainnya. Para klien berhak atas
program CSS hingga lima tahun sesudah mereka tiba. Untuk informasi lebih tentang CCS,
kunjungilah www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multiculturalaffairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
Jika Anda kenal seseorang yang kelihatannya membutuhkan bantuan jenis ini, atau jika
Anda merupakan orang seperti ini, teleponlah tim Complex Case Support di nomor
1300 855 669.

Settlement Service Grants
Program ini mendanai organisasi-organisasi yang membantu pendatang baru menetap
di Australia.
Anda dapat mengakses layanan-layanan di bawah Settlement Grants jika Anda adalah
penduduk tetap (permanent resident) dan telah tiba di Australia dalam lima tahun belakangan
sebagai:
•
•
•

pendatang dengan dasar kemanusiaan
migran jalur keluarga dengan tingkat kecakapan bahasa Inggris yang rendah
tanggungan seorang migran terampil dengan kecakapan bahasa Inggris yang rendah
yang telah menetap di wilayah pedesaan atau kawasan regional.

Sebagian penduduk temporer (para pemegang visa Prospective Marriage dan Provisional
Partner dan para tanggungannya) di wilayah pedesaan dan kawasan regional yang telah tiba
dalam lima tahun terakhir dan memiliki kecakapan bahasa Inggris yang rendah dapat pula
berhak. Pemegang visa temporer atau bersyarat tidak berhak untuk menerima layananlayanan tersebut.
Settlement Grants juga membantu komunitas yang baru tiba dan yang menerima pendatang
baru dalam jumlah yang signifikan dan membutuhkan bantuan untuk mengatur,
merencanakan dan memintakan layanan-layanan.
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Para penyedia layanan membantu Anda mengakses layanan-layanan utama seperti bantuan
rumah, pengasuhan anak, pekerjaan dan penyekolahan. Para penyedia layanan ini dapat
menghubungkan Anda dengan jaringan pendukung untuk membantu Anda dalam proses
menetap di masyarakat dan membantu Anda mengakses pelatihan bahasa Inggris,
pendidikan dan pekerjaan.
Untuk informasi lebih banyak:
Informasi Settlement services grants
Tentang Settlement Services grants program
DSS Grants Service Directory

Situs web
www.dss.gov.au/grants-funding/grantprogrammes/settlement-services-factsheet
http://serviceproviders.dss.gov.au

Bantuan untuk Pendatang dengan Dasar Kemanusiaan di Bawah
Umur yang Tanpa Pendamping
Program ini membantu para pendatang di bawah umur yang berhak (yang mempunyai visa
baik berupa visa penduduk tetap, pendatang kemanusiaan sementara, proteksi sementara
atau visa sementara substantif yang setara) dalam bentuk perawatan, pengawasan
dan dukungan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pendatang Kemanusiaan di Bawah Umur Tanpa
Pendamping, kunjungilah www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhmprogramme

DVD tentang Pemukiman
Department of Immigration and Border Protection telah membuat sebuah DVD yang berjudul
Australia - A New Home untuk pengungsi yang baru tiba dari Afrika dan Asia. DVD ini
memuat informasi tentang perumahan, kesehatan, pendidikan, uang, pekerjaan, keluarga,
hukum Australia dan kehidupan di Australia.
DVD untuk pengungsi Afrika tersedia dalam bahasa Amharic, Dinka, Kirundi, Sudan, Arab,
Swahili dan Tigrinya.
DVD untuk pengungsi Asia tersedia dalam bahasa Burma, Chin (Hakha), Karen, Nepal
dan Rohingya.
Kedua DVD ini memiliki pilihan bahasa Inggris dan teks bahasa Inggris. Episode-episodenya
juga tersedia dalam bahasa Inggris di Border TV – kunjungilah
www.youtube.com/user/ImmiTV dan carilah 'informasi orientasi'.
Untuk salinan DVD ini, mintalah kepada penyedia layanan pemukiman Anda, email
DVD.Requests@border.gov.au atau hubungi Department of Immigration and Border
Protection di www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
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Bantuan pemukiman dari negara bagian dan teritori
Semua pemerintah negara bagian dan teritori memiliki kantor untuk urusan multikultural dan
migran. Pemerintah lokal juga dapat memberikan bantuan bagi warga baru. Lihat Bab 12,
Partisipasi Sipil.
Untuk informasi lebih lanjut lihat:
Negara
bagian
atau
Teritori

Lembaga

ACT

Office of Multicultural Affairs

Situs web

Multicultural Services
NSW

NT

Multicultural NSW language
services
Multicultural NSW Settlement
Portal

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/ne
w_arrivals_to_nsw/

NSW Community Organisations

www.crc.nsw.gov.au/communities/NSW_Com
munity_Organisations

Office of Multicultural Affairs

https://dcm.nt.gov.au/strongcommunity/multicultural-affairs
https://nt.gov.au/community/multiculturalcommunities/Contact-a-multicultural-service-orcommunity-group
www.multicultural.qld.gov.au

NT Multicultural Information
Directory
Qld

http://www.communityservices.act.gov.au/multi
cultural
www.communityservices.act.gov.au/multicultur
al/services
www.crc.nsw.gov.au/services

Multicultural Affairs Queensland
Queensland Multicultural
Resource Directory

www.communities.qld.gov.au/multicultural/multi
cultural-communities/multicultural-resourcedirectory
www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants

SA

Multicultural SA

www.mccsa.org.au

Tas.

Multicultural Communities Council
of SA Directory
Multicultural Tasmania

Vic.

Victorian Multicultural Commission

www.multicultural.vic.gov.au

Daftat Petunjuk Komunitas

www.multicultural.vic.gov.au/resources/commu
nity-directory

Office of Multicultural Interests

www.omi.wa.gov.au

WA Culturally and Linguistically
Diverse (CaLD) community
services directory

www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm

WA

www.multicultural.tas.gov.au

Layanan-layanan pemerintah setempat
Dewan kota setempat mengurusi wilayah tempat Anda tinggal dan menyediakan banyak
layanan penting bagi orang-orang di komunitas setempat. Dewan-dewan kota didanai
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dengan gaji yang dibayar oleh para pemilik properti setempat. Anda tidak perlu memiliki
properti untuk dapat mengakses layanan pemerintah setempat.
Kebanyakan dewan kota menerbitkan buklet informasi atau perangkat bagi penduduk baru
yang berisi informasi tentang layanan dan fasilitas lokal (termasuk waktu pengumpulan
sampah, fasilitas kesehatan umum dan rekreasi). Anda dapat mengambil buklet atau
perangkat ini dari Dewan Kota (Council) atau meminta agar informasi ini dikirimkan
kepada Anda lewat pos.
Kunjungilah kantor dewan kota lokal atau perpustakaan untuk informasi lebih lanjut. Nomor
telepon dan alamat dewan kota tercantum pada White Pages di bawah nama distrik.
Untuk informasi lebih lanjut:
Wilayah
ACT
NSW
NT
Qld
SA

Informasi pemerintah lokal
ACT Government – Canberra
Connect
Office of Local Government
Department of Local Government
and Community Services
Department of Infrastructure,
Local Government and Planning
Department of Planning and
Local Government

Situs web
www.act.gov.au
www.olg.nsw.gov.au
www.localgovernment.nt.gov.au/council_
information
http://dilgp.qld.gov.au
www.dpti.sa.gov.au/local_govt
www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_gov
ernment
www.delwp.vic.gov.au/localgovernment/find-your-council

Tas.

Local Government Division

Vic

Local Government Victoria

WA

Department of Local Government
and Communities

www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx

National

Australian Local Government
Association - tautan

http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,19
9,219

Organisasi-organisasi etnis dan komunitas
Di Australia, ada banyak organisasi etnis dan komunitas yang melayani dan mewakili
kepentingan orang-orang yang berasal dari latar belakang budaya, bahasa dan agama yang
beragam. Organisasi-organisasi ini mungkin dapat menolong Anda atau mengarahkan Anda
ke pihak lain yang bisa. Klub etnis dan komunitas, asosiasi dan organisasi keagamaan
tercantum di bawah ‘Clubs’ dan ‘Organisations’ di dalam Yellow Pages.
Banyak wilayah mempunyai penyedia layanan pemukiman, termasuk pusat-pusat sumber
informasi bagi migran. Organisasi-organisasi ini tidak dijalankan oleh pemerintah, tetapi
beberapa organisasi menerima pendanaan untuk menyediakan layanan pemukiman. Mereka
mungkin dapat membantu Anda atau membantu menemukan organisasi yang sesuai dengan
kebutuhan dan minat Anda.
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Untuk informasi lebih lanjut:
Wilayah

Lembaga

Situs web

National

Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia
(FECCA)

www.fecca.org.au

National

Settlement Council of Australia

www.scoa.org.au

National

Multicultural Youth Advocacy Network

www.myan.org.au/

Bantuan dalam masa krisis
Anda dapat memperoleh bantuan dari organisasi non-pemerintah jika Anda sangat
membutuhkan makanan, pakaian, tempat bernaung atau perabotan. Jangan merasa takut
untuk meminta bantuan.
Anda mungkin berhak atau memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima
layanan-layanan tertentu.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat:
Lembaga nasional

Situs web

The Salvation Army

www.salvos.org.au

St Vincent de Paul Society

www.vinnies.org.au

The Smith Family

www.thesmithfamily.com.au

Mission Australia

www.missionaustralia.com.au

Anglicare Australia

www.anglicare.asn.au

Red Cross

www.redcross.org.au/contact-us.aspx

Department of Human Services

www.humanservices.gov.au/crisis

Konseling krisis lewat telepon
Ada layanan konseling lewat telepon yang memberikan konseling krisis gratis 24 jam sehari,
7 hari seminggu.
Teleponlah layanan ini jika Anda merasa putus asa, hanya perlu berbicara dengan
seseorang atau ingin menggunakan jasa konseling spesialis mereka. Meminta bantuan itu
tidak apa-apa.
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Lembaga nasional

Telepon
24 jam

Situs web

Lifeline Helpline

13 1114

www.lifeline.org.au

Kids Helpline

1800 551 800

www.kidshelp.com.au

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au

1300 364 277

www.relationships.org.au

1800 737 732

www.1800respect.org.au

Child Abuse Prevention
Service
Relationships Australia Crisis
Line
1800 RESPECT
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3 Bahasa Inggris
Dalam bagian ini
•
•

Layanan Penerjemah dan Jasa Juru Bahasa (TIS National)
Belajar bahasa Inggris

Layanan Penerjemah dan Jasa Juru Bahasa (TIS Nasional)
Juru Bahasa
Layanan Penerjemahan dan Jasa Juru Bahasa (TIS National) menyediakan layanan cepat
juru bahasa lewat telepon. Jasa juru bahasa tersedia bagi lebih dari 160 bahasa dan dialek.
Jika Anda ingin berkomunikasi dengan seseorang yang tidak berbicara dalam bahasa Anda,
TIS Nasional mungkin dapat membantu Anda.
Juru bahasa telepon tersedia 24 jam sehari, tujuh hari seminggu dan dapat membantu dalam
situasi gawat darurat. Anda dapat menggunakan TIS National untuk berkomunikasi dengan
lembaga pemerintah, kelompok masyarakat dan perusahaan-perusahaan.
Pada umumnya, jasa TIS National disediakan gratis untuk orang yang bukan penutur bahasa
Inggris. Jika Anda berkomunikasi dengan departemen pemerintah, organisasi tersebut
bertanggung jawab atas biaya juru bahasa. Beberapa perusahaan dan layanan masyarakat
juga mungkin menyediakan layanan juru bahasa gratis.
Untuk menggunakan juru bahasa TIS National, hubungi 131 450 dan beri tahu operatornya
bahasa yang Anda gunakan. Operator tersebut akan menghubungi seorang juru bahasa.
Saat Anda tersambung dengan juru bahasa, beri nama dan nomor telepon organisasi yang
ingin Anda hubungi.
Anda harus menelepon saat jam kerja organisasi yang ingin Anda hubungi tersebut.
Jika Anda memerlukan juru bahasa untuk bertemu dengan dokter bersama dengan Anda,
mintalah dokter tersebut untuk menghubungi TIS National di Jalur Prioritas Dokter (Doctor’s
Priority Line) untuk mengatur adanya juru bahasa telepon. Dokter juga dapat mengatur juru
bahasa di lokasi. Apotek dapat menggunakan juru bahasa telepon untuk berbicara dengan
Anda mengenai obat-obatan. Layanan ini adalah layanan gratis yang disediakan oleh
pemerintah.
Layanan juru bahasa telepon gratis mungkin tersedia untuk berkomunikasi dengan
kelompok-kelompok berikut:
•
•
•
•
•

organisasi nirlaba, non-pemerintah, berbasis komunitas
Anggota-anggota Parlemen
aparat pemerintah lokal (sehubungan isu seperti tarif, pengumpulan sampah
dan layanan perkotaan)
serikat pekerja
agen real estat
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Bekerja untuk TIS National
TIS National menerima pertanyaan dari penduduk tetap dan warga negara Australia yang
tertarik bekerja sebagai juru bahasa kontrak. Untuk informasi lebih, silakan kunjungi situs
TIS National di www.tisnational.gov.au/en/Interpreters

Penerjemahan dokumen penting Anda
Migran yang berhak dapat meminta dokumen pribadi mereka yang berhubungan dengan
pemukiman diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris (misalnya, akta lahir atau nikah, surat
izin mengemudi, dan dokumen pendidikan dan pekerjaan). Layanan ini gratis selama dua
tahun setelah tiba di Australia atau dikabulkannya izin kependudukan tetap.
Untuk informasi lebih, lihat:
Layanan TIS National
Layanan 24 jam Layanan
Penerjemahan dan Juru Bahasa
(TIS National)
Situs TIS National
Informasi tentang
penerjemahan dokumen

Detail Kontak
131 450
www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settle-inaustralia/help-with-english/free-translating-service

Kartu ‘Saya perlu juru bahasa’
Orang yang bukan penutur bahasa Inggris dapat menggunakan kartu ‘Saya perlu juru
bahasa’ untuk meminta juru bahasa saat mereka perlu berkomunikasi dengan lembaga
pemerintah, kelompok masyarakat dan perusahaan-perusahaan. Di kartu tersebut ada detail
kontak TIS Nasional dan tempat untuk menuliskan bahasa yang Anda inginkan. Tunjukkan
kartu tersebut saat Anda memerlukan juru bahasa.
TIS National menyediakan kartu-kartu ini kepada instansi pemerintah, kelompok pemerintah,
dan lembaga nirlaba untuk diberikan kepada klien mereka.
Jika Anda ingin agar kartu ini dikirimkan kepada Anda, email TIS National di
tispromo@border.gov.au atau telepon 1300 655 820.

Simbol juru bahasa

Simbol Juru Bahasa (di atas dan di setiap halaman buklet ini) memberi tahu kepada
orang-orang yang kecakapan bahasa Inggrisnya terbatas bahwa mereka dapat meminta
bantuan bahasa saat menggunakan layanan pemerintah.
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Anda mungkin akan melihat simbol ini di rumah sakit, kantor polisi, sekolah negeri,
pusat komunitas, kantor perumahan dan pekerjaan, dewan kota setempat dan penyedia
layanan pemukiman seperti pusat sumber daya bagi migran.

Belajar Bahasa Inggris
Adult Migrant English Program (AMEP)
Bahasa Inggris adalah bahasa nasional Australia. Orang-orang di Australia berbicara banyak
bahasa, namun untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan di Australia, Anda perlu
berbicara dan memahami bahasa Inggris. Tanpa bahasa Inggris, Anda akan merasa
kesulitan untuk mengakses layanan-layanan penting dan untuk hidup mandiri. Keterampilan
berbahasa Inggris juga sangat penting jika Anda ingin bekerja di Australia.
Anda perlu tahu cara berbahasa Inggris jika Anda bermaksud menjadi warga negara
Australia.
Adult Migrant English Program (AMEP) didanai oleh Pemerintah Australia dan menyediakan
hingga 510 jam pelajaran bahasa Inggris gratis bagi migran dan pendatang dengan dasar
kemanusiaan yang berhak.
Jika Anda seorang migran atau pendatang dengan dasar kemanusiaan dewasa yang sedang
menetap di Australia, telah diberi visa permanen atau visa temporer yang sesuai dan
berbicara sedikit atau tidak berbicara bahasa Inggris, Anda mungkin berhak atas AMEP.
Beberapa pemuda-pemudi migran yang berusia antara 15 dan 17 juga berhak. Ada lembar
fakta di https://docs.education.gov.au/node/37165 yang akan memberi Anda lebih banyak
keterangan.
Di dalam kelas AMEP, Anda akan belajar keterampilan bahasa Inggris dan informasi
mengenai masyarakat Australia. Anda akan bertemu dengan para pendatang baru lain,
dengan latar belakang, pengalaman dan tujuan yang serupa, dan Anda mungkin akan
mendapat teman-teman baru.
AMEP ditawarkan melalui penyedia layanan yang diakui oleh Pemerintah Australia. Kelaskelas ini diajar oleh para guru yang terlatih untuk mengajar bahasa Inggris kepada penutur
bahasa lain.
Penyedia layanan Anda akan menolong Anda memilih kelas yang akan paling sesuai dengan
kebutuhan Anda untuk memastikan hasil yang semaksimal mungkin bagi Anda. Ada kelas
penuh waktu dan paruh waktu pada waktu-waktu yang berbeda-beda (siang, malam dan
akhir pekan) dan di tempat-tempat berbeda sehingga Anda dapat belajar pada waktu dan
tempat yang sesuai bagi Anda. Ada pula pembelajaran jarak jauh, secara online dan
pengaturan tutor di rumah.
Lihat pula penitipan anak AMEP jika Anda memiliki anak.
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Kerangka waktu penting bagi AMEP
Untuk mengakses pendidikan bahasa Inggris melalui AMEP, Anda harus mendaftar pada
penyedia layanan AMEP yang diakui dalam enam bulan sejak tanggal kedatangan Anda di
Australia atau dimulainya visa Anda jika Anda sudah berada di Australia. Anda harus
memulai kelas bahasa Inggris dalam satu tahun kedatangan di Australia atau sejak
dimulainya visa Anda.
Anda mempunyai lima tahun dari tanggal kedatangan atau tanggal dimulainya visa Anda
untuk belajar melalui AMEP. Anda mungkin berhak mendapat pelajaran-pelajaran tambahan
jika Anda mempunyai kebutuhan khusus, pendidikan yang terbatas atau karena pengalaman
pra-migrasi yang sulit.
Untuk informasi lebih lanjut:
AMEP

Detail kontak

Telepon

13 38 73

Situs AMEP

www.education.gov.au/amep

Email

skilling@education.gov.au

Informasi dalam bahasa selain
bahasa Inggris

www.education.gov.au/amep-informationother-languages

Di mana saya dapat belajar bahasa Inggris?
AMEP providers and learning centres

www.education.gov.au/adult-migrant-englishprogram-service-providers

AMEP secara online

http://amepdl.net.au

Penyedia layanan Anda dapat membantu Anda merencanakan studi lanjutan setelah
menyelesaikan AMEP.

Skills for Education and Employment (SEE)
Jika Anda mencari pekerjaan, program Skills for Education and Employment (SEE) dapat
membantu. SEE menyediakan hingga 800 jam pelatihan bahasa, keberaksaraan dan
berhitung serta pembelajaran kejuruan bagi para pencari pekerjaan berusia kerja yang
mengalami kesulitan mencari pekerjaan karena kemampuan baca tulis atau keterampilan
bahasa Inggris yang rendah. Program tersebut dapat membantu Anda hingga dua tahun.
Hanya orang-orang yang secara aktif mencari pekerjaan dan menerima pembayaran atau
santunan tunjangan penghasilan yang sesuai sajalah yang berhak atas SEE. Beberapa
orang mengakses SEE setelah menyelesaikan Adult Migrant English Program (AMEP) atau
apabila mereka tidak berhak atas AMEP.
Untuk informasi lebih lanjut, telepon atau kunjungi Centrelink, bicaralah dengan Penyedia
Layanan Pekerjaan Anda, atau kunjungilah halaman web SEE di
www.education.gov.au/skills-education-and-employment
Lihat pula Bab 5, Pekerjaan
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4 Pendidikan dan pelatihan
Dalam bagian ini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Penitipan anak
Playgroup
Sekolah dan pra-sekolah
Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan
National Training Complaints Hotline
Universitas
Pengakuan kualifikasi dan keterampilan untuk tujuan pendidikan dan pelatihan
Pembayaran bantuan pelajar
Kartu konsesi pelajar
Kursus singkat di komunitas

Jika Anda memerlukan informasi mengenai belajar bahasa Inggris, lihat Bab 3,
Bahasa Inggris.

Penitipan anak
Anda mungkin perlu menitipkan anak Anda pada pengasuhan formal orang lain – yakni,
penitipan anak – jika Anda mempunyai pekerjaan, studi atau komitmen lain. Memilih tempat
penitipan anak dan layanan pendidikan anak usia dini yang tepat dapat menjadi keputusan
yang sulit bagi keluarga. Hal ini bergantung pada kebutuhan keluarga dan lingkungan tempat
Anda dan anak Anda merasa paling nyaman. Semua penyedia penitipan anak harus
berkualifikasi, atau sedang mengusahakan kualifikasi dalam bidang pendidikan dan
pengasuhan yang diakui.
Tempat penitipan anak dapat memberi banyak keuntungan untuk anak-anak yang baru tiba
dan orang tua mereka. Banyak keluarga Australia yang menggunakan layanan ini.
Layanan penitipan anak dan pendidikan usia dini membantu anak-anak mengembangkan
keterampilan sosial, emosi dan belajar. Anak-anak dari latar belakang yang berbeda-beda
akan belajar bahasa Inggris dan menjadi akrab dengan lingkungan baru mereka.
Pembelajaran anak usia dini dan program pengasuhan anak berkualitas tinggi dapat
meningkatkan keseluruhan perkembangan, pendidikan dan hasil pekerjaan anak nantinya.
Mempunyai tempat penitipan atau pengasuhan anak berarti Anda dapat menghadiri
pelatihan, studi atau bekerja, yang menopang keluarga Anda dan meningkatkan
kemungkinan keberhasilan proses menetap Anda.
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Ada berjenis-jenis penitipan atau pengasuhan anak yang ada. Jenis-jenis ini termasuk
penitipan seharian, penitipan di rumah keluarga, penitipan sewaktu-waktu dan penitipan atau
pengasuhan di rumah, serta penitipan waktu liburan dan di luar jam sekolah untuk anak-anak
usia sekolah dasar.
•

•
•
•

•

Penitipan Seharian (Long Day Care) kadang-kadang dikenal sebagai pengasuhan
yang berada di sebuat pusat dan biasanya disediakan di dalam gedung atau bagian
bangunan yang telah dibuat secara khusus untuk dipakai sebagai pusat
penitipan anak.
Penitipan pada keluarga (Family day care) adalah tempat seorang pendidik terdaftar
menyediakan pengasuhan bagi anak-anak orang lain di rumahnya sendiri.
Penitipan sewaktu-waktu (Occasional care) cocok untuk keluarga yang tidak
memerlukan tempat penitipan anak secara teratur.
Pengasuhan di rumah (in-home care) merupakan bentuk pengasuhan anak yang
fleksibel dengan adanya pendidik yang diakui yang menyediakan pengasuhan di
rumah anak tersebut. Hal ini hanya tersedia bagi anak-anak dalam keadaan tertentu.
Anak-anak juga dapat mengikuti program pra-sekolah atau taman kanak-kanak di
dalam pusat penitipan anak yang mempersiapkan anak untuk masuk sekolah.
Program-program ini tercantum di buku petunjuk telepon White Pages.

Teleponlah National Child Care Access Hotline di nomor 1800 670 305 atau kunjungilah situs
MyChild di www.mychild.gov.au untuk mencari tahu tentang:
•
•
•
•
•

layanan penitipan atau pengasuhan anak diakui di wilayah Anda
jenis penitipan atau pengasuhan anak yang tersedia dan kemungkinan
adanya tempat
bantuan pemerintah untuk biaya penitipan atau pengasuhan anak yang diakui.
layanan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus
layanan untuk anak-anak dari latar belakang budaya yang beragam.

Informasi pengasuhan anak nasional

Situs web

Temukan pusat penitipan anak di dekat Anda www.mychild.gov.au
Bantuan untuk biaya penitipan anak dari
Pemerintah

www.humanservices.gov.au/childcare

Perubahan pada bantuan Pemerintah

www.education.gov.au/jobsforfamilies

www.education.gov.au/early-childhood-andDepartment of Education and Training,
Pendidikan Anak Usia Dini dan Penitipan Anak child-care
Memilih penitipan yang tepat bagi keluarga
Anda

https://docs.education.gov.au/node/29716
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Penitipan anak AMEP
Adult Migrant English Program (AMEP) menyediakan pengasuhan anak gratis bagi anakanak di bawah usia sekolah hanya saat orangtua mereka menghadiri kelas AMEP. Setelah
menyelesaikan AMEP, Anda harus meninjau ulang pengaturan penitipan anak Anda karena
program-program lain tidak membayarkan biaya-biaya ini.

Bekerja di tempat penitipan anak
Penitipan anak di Australia diatur perundang-undangan dengan baik untuk memastikan
anak-anak menerima pengasuhan sebaik mungkin. Pemerintah federal Australia dan
pemerintah negara bagian dan teritori bersama-sama bertanggung jawab atas
pengasuhan anak.
Layanan penitipan anak dan para pendidik yang bekerja di sana harus memenuhi berbagai
hukum dan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan pendidikan, keselamatan
dan kesejahteraan anak-anak serta pembayaran penitipan anak-anak.
Jika Anda diminta untuk ambil bagian dalam kegiatan pengasuhan anak formal, ketahuilah
hal-hal ini dan kewajiban-kewajiban lain. Anda juga akan perlu mempunyai, atau sedang
mengusahakan, kualifikasi dalam bidang pendidikan dan pengasuhan yang diakui, biasanya
Certificate III in Children's Services melalui Registered Training Organisation, seperti institusi
Technical and Further Education (TAFE).
Anda harus menyatakan penghasilan Anda ke Centrelink dan Australian Taxation Office
[Kantor Pajak Australia]. Persyaratan ini berlaku untuk semua jenis penitipan anak formal.
Ada sanksi berat bagi layanan penitipan anak dan pendidik yang tidak memenuhi kewajiban
mereka, mulai dari denda uang hingga penyelidikan dan penuntutan tindak pidana.
Untuk informasi lebih lanjut tentang menjadi pendidik di penitipan anak, kunjungilah situs
departemen pendidikan pemerintah negara bagian atau teritori Anda.

Playgroup
Playgroup adalah sesi informal tempat ibu, ayah, kakek nenek, pengasuh, anak-anak dan
bayi-bayi bertemu dalam lingkungan yang santai.
Playgroup dapat membantu pembelajaran dan perkembangan anak melalui partisipasi
mereka dalam pengalaman dan interaksi baru dengan anak-anak lain. Menghadiri playgroup
mengurangi pengasingan bagi keluarga, karena playgroup menyediakan kegiatan sosial
secara teratur dan kesempatan untuk berhubungan dengan komunitas lokal.
Playgroup bertemu di berbagai lokasi dan diatur oleh para orangtua dan pengasuh. Anda
biasanya dapat mengunjungi secara gratis sebelum memutuskan untuk bergabung. Mungkin
ada sedikit biaya untuk menutupi biaya makanan kecil atau perlengkapan seni pada setiap
kunjungan berikutnya.
Hubungi Playgroup Australia di nomor 1800 171 882 atau kunjungi
www.playgroupaustralia.com.au/ untuk mencari playgroup.
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Sekolah dan pra-sekolah
Pra-sekolah atau taman kanak-kanak tersedia bagi semua anak di tahun sebelum sekolah.
Pra-sekolah membantu anak-anak berkembang secara fisik, emosional dan sosial sebelum
masuk ke sekolah.
Anak-anak harus menghadiri sekolah dari usia lima tahun hingga mereka menyelesaikan
Kelas 10 (Year 10). Setelah Kelas 10 mereka harus berpartisipasi dalam pendidikan,
pelatihan atau pekerjaan penuh waktu atau kombinasi dari tiga kegiatan ini (sedikitnya
25 jam per minggu) hingga mereka berusia 17.
Pada umumnya, anak-anak bersekolah dasar hingga mereka berusia 12 atau 13 tahun, dan
kemudian bersekolah menengah (atau ‘secondary school’) hingga mereka berusia 17 atau
18 tahun. Beberapa sekolah menengah atas (college) hanya diperuntukkan bagi siswa di
Kelas 11 dan 12 yang sedang bersiap-siap untuk ujian akhir sekolah menengah atas.
Anda dapat menyekolahkan anak Anda baik ke sekolah pemerintah atau ke sekolah
non-pemerintah. Sekolah-sekolah tercantum di White Pages.
Sekolah pemerintah menyediakan pendidikan gratis. Namun, kebanyakan sekolah meminta
sedikit biaya tahunan untuk program pendidikan dan olahraga. Orangtua mungkin harus
menyediakan bahan-bahan tambahan, termasuk pensil, pena, buku teks dan seragam
sekolah.
Para siswa yang memegang visa temporer mungkin diminta untuk membayar penuh biaya
sekolah – pastikanlah dengan pihak sekolahnya.
Sekolah-sekolah non-pemerintah membebani biaya, dan sekolah-sekolah ini mungkin
berafiliasi dengan agama atau memiliki filosofi pendidikan tertentu. Untuk mencari tahu
tentang pendidikan swasta, hubungi langsung sekolah yang Anda pilih atau buatlah janji
temu dengan otoritas pendidikan non-pemerintah tersebut.
Jika Anda memerlukan penitipan anak sebelum dan sesudah sekolah, atau penitipan selama
masa liburan sekolah, tanyalah pada sekolah.

Pendaftaran
Untuk mendaftarkan anak di sekolah, teleponlah dan kunjungilah sekolah tersebut. Anda
perlu membawa visa atau dokumen izin masuk ke Australia, bukti tanggal lahir anak Anda,
dan berkas apa pun, termasuk rapor sekolah, yang berhubungan dengan pendidikan
sebelumnya. Anda juga perlu menunjukkan dokumen imunisasi. Lihat Bab 9, Kesehatan dan
Kesejahteraan.
Memilih sekolah dapat menjadi keputusan yang sulit. Anda dapat belajar lebih banyak
tentang sekolah-sekolah dari situs MySchool di www.myschool.edu.au/
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Anak-anak sekolah yang tidak dapat berbicara bahasa Inggris
Layanan-layanan bantuan untuk belajar bahasa Inggris berbeda-beda di Australia. Hubungi
lembaga pendidikan berwenang di negara bagian atau teritori Anda atau sekolah anak Anda
untuk informasi lebih lanjut.
Negara
bagian
atau
teritori

Informasi

Situs web

ACT

Education and Training Directorate

www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/
english-as-an-additional-language-or-dialect

NSW

Department of Education

NT

Department of Education

Qld

Department of Education and
Training

SA

Department for Education and Child
Development

Tas.

Multicultural Access Point

Vic.

Department of Education and
Training

WA

Department of Education

www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/az/esl.php
https://nt.gov.au/learning/internationalstudents-and-migrants/english-as-a-secondlanguage-students
http://education.qld.gov.au/schools/about/su
pport.html
www.sa.gov.au/topics/education-skills-andlearning/schools/curriculum-andlearning/student-support-programs/englishas-a-second-language
www.multicultural.tas.gov.au/education_and
_english
www.education.vic.gov.au/school/teachers/t
eachingresources/diversity/eal/Pages/ealne
wstudent.aspx
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/
detcms/navigation/program-information/eald-school-programs/

Penerjemah di sekolah
Orangtua dan pengasuh yang berbicara sedikit atau tidak dapat berbicara bahasa Inggris
dapat meminta kehadiran juru bahasa saat mendiskusikan masalah-masalah yang
berhubungan dengan anak-anak di sekolah. Sebelum Anda bertemu dengan pihak sekolah,
hubungi TIS National di nomor 131 450 (24 jam sehari, tujuh hari seminggu) atau kunjungi
www.tisnational.gov.au

Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan
Kursus Vocational Education and Training (VET) diperuntukkan bagi orang yang
menginginkan keterampilan teknis, atau keterampilan untuk pekerjaan khusus. Ada banyak
kursus pelatihan kejuruan di bidang-bidang seperti teknologi informasi, layanan bisnis, seni
dan media, pariwisata dan perhotelan, pengasuhan anak, transport dan logistik, konstruksi,
pertambangan, industri manufaktur dan industri pedesaan.
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Sebelum Anda mengakses kursus VET, Anda sebaiknya meneliti jurusan yang ingin Anda
ikuti dan melihat keterampilan apa yang sekarang sedang dibutuhkan di lapangan pekerjaan
Australia. Situs MySkills memberi informasi untuk membantu penelitian Anda di
www.myskills.gov.au
Situs MySkills juga memberikan informasi tentang organisasi pelatihan yang menyediakan
jurusan-jurusan VET di Australia. Organisasi-organisasi ini termasuk Institusi Technical and
Further Education (TAFE), organisasi Adult and Community Education (ACE), dan Private
Registered Training Organisations (RTOs).
Siswa sekolah menengah mungkin dapat mengambil jurusan VET pada tahun-tahun terakhir
mereka di sekolah. Ada biaya yang akan dipungut untuk jurusan VET dan siswa mungkin
perlu membeli buku, bahan dan perlengkapannya sendiri. Para siswa harus menyelesaikan
sekolah menengah untuk memenuhi syarat dalam beberapa jurusan.
Bagi siswa yang berhak yang terdaftar di tingkat diploma dan di atas jurusan VET,
Pemerintah Australia menawarkan skema pinjaman VET FEE-HELP. VET FEE-HELP
memberi bantuan keuangan bagi para siswa supanya mereka tidak perlu membayar biaya
mereka di muka. Para siswa yang mendapat pinjaman VET FEE-HELP harus membayar
kembali pinjaman ini melalui sistem pajak saat penghasilan mereka mencapai ambang
pelunasan minimal. Saat mengajukan permohonan untuk mendapat pinjaman ini,
mengetahui semua kewajiban dan syarat sebelum mendaftar resmi merupakan tanggung
jawab Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang VET FEE-HELP, kunjungilah
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help
Wilayah

Informasi VET

Telepon

Nasional

My Skills Training Directory

ACT

Skilled Capital

02 6205 8555

NSW

Smart and Skilled

1300 772 104

NT

Northern Territory Training Entitlement

Situs web
www.myskills.gov.au/

Department of Business

08 8999 5511

Qld

Skills Gateway

1300 369 935

SA

Work Ready

1800 506 266

Tas.

Skills Tasmania

Vic.

Victorian Training Guarantee

13 18 23

WA

Future Skills

08 6551 5000

www.skills.act.gov.au/?q=skill
s-training-act
www.smartandskilled.nsw.go
v.au/
https://nt.gov.au/learning/adul
t-education-andtraining/vocational-educationand-training-VET
http://www.vet.nt.gov.au/
www.skillsgateway.training.ql
d.gov.au/
www.skills.sa.gov.au/traininglearning
http://www.skills.tas.gov.au/le
arners
www.education.vic.gov.au/tra
ining/learners/vet/pages/fundi
ng.aspx
www.futureskillswa.wa.gov.a
u/studentsparents/Pages/def
ault.aspx
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Untuk informasi mengenai pengakuan kualifikasi dan keterampilan, lihat Bab 5, Pekerjaan

National Training Complaints Hotline
National Training Complaints Hotline adalah layanan nasional bagi para pelanggan untuk
mendaftarkan keluhan mereka tentang pendidikan dan pelatihan kejuruan. Layanan ini
mengarahkan para pelanggan kepada lembaga/otoritas/yurisdiksi yang sesuai untuk
membantu mengatasi keluhan mereka.
Sektor pendidikan dan pelatihan kejuruan bersifat rumit, dengan banyak organisasi yang
terlibat, termasuk pemerintah Australia, negara bagian dan teritori. Para pelanggan berhak
mendapat cara yang teratur dan sederhana untuk melaporkan keluhannya.
Hotline ini tidak menyelidiki keluhan namun akan meneruskan keluhan-keluhan ke lembaga,
otoritas atau yurisdiksi yang paling sesuai untuk mempertimbangkannya. Informasi lebih
lanjut tentang Hotline tersedia di https://www.education.gov.au/NTCH
Hotline ini beroperasi pada hari Senin hingga Jumat dari pukul 8 pagi hingga 6 sore di tingkat
nasional. Nomor teleponnya 13 38 73. Keluhan tertulis dapat dikirim lewat email ke
skilling@education.gov.au. Masukkan sebanyak mungkin perincian, termasuk detail kontak
Anda, supaya keluhan tersebut dapat dipertimbangkan secara menyeluruh.
Layanan juru bahasa tersedia melalui TIS National dengan menelepon 131 450. Mintalah
agar disambungkan ke National Training Complaints Hotline.

Universitas
Universitas-universitas di Australia termasuk yang terbaik di dunia. Program kuliah gelar
sarjana biasanya memerlukan tiga tahun, namun ada pula studi gelar ganda dan
pascasarjana yang memerlukan waktu lebih panjang. Beberapa jurusan menyediakan pilihan
pembelajaran jarak jauh (online) dan paruh waktu. Universitas juga mungkin menawarkan
kursus-kursus pengembangan profesi yang lebih pendek.
Untuk belajar lebih banyak tentang sistem pendidikan Australia:
•
•

Jika Anda sedang mempertimbangkan bermigrasi ke Australia atau untuk belajar di
Australia, kunjungilah www.studyinaustralia.gov.au
Jika Anda adalah pelajar domestik atau pemegang visa kemanusiaan, kunjungi
www.studyassist.gov.au

Jika Anda ingin membandingkan institusi-institusi perguruan tinggi Australia dan bidangbidang studi, Anda dapat melakukannya di www.qilt.edu.au
Untuk info tentang syarat masuk, penerimaan dan jurusan,
Anda sebaiknya menghubungi universitas pilihan Anda atau pusat
penerimaan perguruan tinggi di negara bagian atau teritori Anda (di
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http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enro
lling-in-a-course).
Para siswa dengan kemampuan bahasa Inggris terbatas sebaiknya menghubungi universitas
mereka dan memastikan tingkat bahasa Inggris yang disyaratkan untuk jurusan mereka.
Anda mungkin perlu mendaftar di program bahasa Inggris sebelum memulai universitas,
untuk memastikan kemampuan bahasa Inggris Anda cukup baik untuk belajar di sana.
Biaya kuliah di universitas bervariasi tergantung pada universitas dan jurusan. Sebelum
Anda mendaftar, Anda sebaiknya mempertimbangkan berapa jumlah total biaya kuliah,
bagaimana Anda akan membayarnya, dan bagaimana Anda akan membayar buku,
akomodasi dan biaya hidup umum.
Untuk membantu siswa belajar di universitas, Pemerintah memberi subsidi pada tempattempat universitas dan memberi akses Higher Education Loan Program (HELP) kepada
siswa yang berhak. Jika berhak, Anda tidak perlu membayar biaya pendidikan di muka
namun dapat membayar pinjaman HELP Anda melalui sistem perpajakan saat penghasilan
Anda memenuhi ambang pelunasan minimum. Ambang ini diindeks setiap tahunnya dan
dapat ditemukan di StudyAssist (www.studyassist.gov.au).

Bantuan bagi pelajar internasional
Institut pendidikan dan pelatihan Anda adalah titik kontak pertama Anda untuk mendapatkan
bantuan selama Anda belajar di Australia. Anda dapat menemukan informasi pemukiman
bagi pelajar internasional di www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia dan di situssitus berikut ini:
Informasi Pelajar Internasional

Situs web

Department of Education and Training

www.internationaleducation.gov.au/

Future Unlimited

www.studyinaustralia.gov.au/

Immigration information

www.border.gov.au/Trav/Stud

Pengakuan kualifikasi dan keterampilan untuk tujuan
pendidikan dan pelatihan
Jika Anda ingin menjalani studi atau pelatihan di Australia, yang mungkin akan membantu
adalah mengusahakan dulu agar kualifikasi atau pengalaman kerja Anda di luar negeri diakui
secara resmi oleh penyedia pelatihan, universitas atau badan penilaian keterampilan. Hal ini
mungkin membantu Anda dalam memenuhi syarat penerimaan jurusan, atau bahkan
mengurangi waktu pelatihan yang diperlukan.
Untuk informasi mengenai pengakuan kualifikasi dan keterampilan lihat Bab 5, Pekerjaan

Pembayaran tunjangan pelajar
Youth Allowance (bagi orang yang berusia 16-24 tahun) dan Austudy (bagi orang yang
berusia 25 tahun dan ke atas) menyediakan bantuan keuangan bagi penduduk Australia
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yang merupakan pelajar penuh waktu yang sedang menjalani studi yang diakui dan yang
penghasilan dan asetnya berada di dalam batasan tertentu.
Masa tunggu berlaku bagi sebagian besar pendatang yang baru tiba. Para pengungsi dan
pendatang dengan dasar kemanusiaan dikecualikan dari masa tunggu ini. Untuk informasi
lebih banyak, hubungi Centrelink di
www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees
Lihat pula Bab 10, Keluarga Anda

Kartu konsesi pelajar
Di beberapa negara bagian dan teritori, pelajar sekolah dan perguruan tinggi mungkin berhak
atas kartu pelajar yang memberi mereka hak atas potongan harga saat membayar layanan,
misalnya angkutan umum. Tanyakan pada sekolah atau institut Anda tentang cara
mendapatkan kartu pelajar.

Kursus singkat komunitas
Adult and Community Education (ACE) menawarkan kursus-kursus pendidikan di komunitas
setempat bagi orang yang berusia 15 tahun ke atas. Kursus-kursus ACE biasanya sangat
fleksibel dan cocok bagi orang-orang dengan kemampuan dan latar belakang yang beragam.
Biasanya, kursus ini dua hingga tiga jam seminggu, selama enam hingga delapan minggu,
atau lokakarya seharian. Seringkali kursus-kursus diadakan pada malam hari atau saat
akhir pekan.
Kursus ACE biasanya tidak menghasilkan kualifikasi, namun kursus-kursus ini mungkin
menyediakan jalan ke pendidkan yang lebih formal dan pelatihan yang berhubungan dengan
pekerjaan. ACE juga dapat menyediakan keterampilan dan surat keterangan (credential)
yang berhubungan dengan pekerjaan atau memenuhi kebutuhan pribadi, gaya hidup
atau sosial.
Beberapa kursus singkat memiliki akreditasi dan dirancang untuk memberi pengetahuan dan
keterampilan, contohnya di bidang seni, teknologi informasi, bisnis kecil, bahasa lain dan
olahraga.
Organisasi Technical and Further Education (TAFE) dan Vocational Education Training
(VET) mungkin menawarkan kursus terakreditasi singkat serta kursus singkat tak
terakreditasi yang tidak memiliki penilaian resmi.
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5 Pekerjaan
Dalam bagian ini
•
•
•
•
•
•

Mencari pekerjaan
Centrelink
Pengakuan kualifikasi dan keterampilan
Hak dan perlindungan di tempat kerja
Kesehatan dan keselamatan di tempat kerja
Superannuation (simpanan hari tua)

Mencari kerja
Pasar tenaga kerja Australia bisa menjadi sangat kompetitif. Faktor ekonomi, kualifikasi
Anda, keterampilan dan kemampuan berbahasa Inggris dan jenis pekerjaan yang Anda cari
akan mempengaruhi seberapa cepat Anda dapat menemukan pekerjaan. Ketersediaan
pekerjaan bervariasi dalam bagian-bagian yang berbeda di Australia.
Surat kabar harian biasanya mengiklankan 'Job Vacancies' [Lowongan Kerja] (atau ‘Positions
Vacant’ [Jabatan Lowong]). Lowongan pekerjaan didaftarkan secara online pula. Agen
pekerjaan swasta tercantum di daftar petunjuk telepon dan banyak situs perekrutan online.
Anda dapat mencari lowongan pekerjaan di seluruh Australia di jobactive, salah satu situs
pekerjaan online gratis terbesar di Australia, di www.jobactive.gov.au/
Kerja sukarela juga dapat memberikan jalur ke pekerjaan: lihat Bab 12, Partisipasi Sipil.

Centrelink
Centrelink memberikan bayaran dan layanan bagi para pencari kerja. Anda mungkin berhak
menerima pembayaran bantuan pendapatan (income support payment) jika Anda sedang
mencari kerja, menyelesaikan studi yang disetujui atau menjalani kegiatan yang disetujui.
Centrelink

Contact details

Situs Centrelink
Informasi bagi migran, pengungsi dan
pengunjug
Informasi dalam bahasa lain

www.humanservices.gov.au

Untuk informasi dalam bahasa lain

131 202

Telepon bagi pencari kerja

132 850

www.humanservices.gov.au/multicultural
www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Untuk membantu Anda menemukan pekerjaan, Centrelink mungkin akan mengarahkan Anda
ke Penyedia Layanan Pekerjaan (Employment Services Provider) seperti jobactive atau
Disability Employment Services. Jika Anda tinggal di lokasi terpencil Anda bisa jadi diarahkan
ke penyedia layanan Program Pengembangan Masyarakat (Community Development
Programme).
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jobactive
jobactive menghubungkan para pencari kerja dengan perusahaan dan dilaksanakan oleh
penyedia layanan di lebih dari 1700 lokasi di seluruh Australia. Penyedia jobactive
menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan kebutuhan klien. Mereka bekerja dengan para
pemberi kerja lokal, organisasi pelatihan terdaftar, pemerintah, organisasi komunitas dan
kesehatan untuk membantu klien menemukan pekerjaan.
Anda dapat menerima bantuan untuk mengakses pelatihan dan pengalaman kerja, bantuan
relokasi, subsidi upah, pelatihan, magang atau New Enterprise Incentive Scheme untuk
bantuan memulai usaha baru. Bantuan bagi pencari pekerjaan tersedia di
www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
Penyedia layanan jobactive akan membantu Anda menciptakan Rencana Pekerjaan, yang
menjelaskan apa yang Anda perlukan untuk menemukan dan mempertahankan pekerjaan.
Hal ini mungkin termasuk menulis resume, mendapat pengalaman kerja dan memperoleh
keterampilan atau kualifikasi baru.
Jika Anda merupakan pengungsi atau pendatang atas dasar kemanusiaan, Anda berhak
mendapat semua layanan pekerjaan sejak hari Anda tiba. Migran lain mungkin berhak atas
layanan pekerjaan yang lebih terbatas. Hubungilah Centrelink untuk informasi lebih lanjut.
Untuk menemukan penyedia jasa jobactive setempat, kunjungilah www.jobactive.gov.au
Siapa saja yang secara legal berhak bekerja di Australia (termasuk pengunjung di Australia
dengan visa kerja yang sesuai) dapat melakukan pekerjaan musim panen, yang termasuk
memetik buah dan tanaman panen lainnya di kawasan regional. Penyalur Harvest Labour
Services menyediakan jasa melalui jobactive.
jobactive

Detail kontak

Job Seeker Hotline

136 268

Situs jobactive

www.jobactive.gov.au

Informasi jobactive dalam bahasa selain
bahasa Inggris

www.employment.gov.au/translated-jobactivefactsheets

Publikasi Labour Market Update Australia

http://employment.gov.au/australian-labourmarket-update-publication

Informasi Harvest Labour Services

www.harvesttrail.gov.au
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Layanan-layanan berikut ini mungkin dapat juga membantu:
Lembaga atau layanan
Australian Apprenticeships
Jobguide – untuk pekerjaan bagi
anak-anak muda
Experience+ – untuk pekerjaan
bagi orang dewasa
MyFuture – situs yang memberi
nasihat bagi pencari kerja

Telepon
13 3873

Situs web
www.australianapprenticeships.gov.au
www.education.gov.au/job-guide

13 1764

www.employment.gov.au/job-seekers-0

Bantuan memulai bisnis kecil

13 62 68

JobAccess – bagi pekerja dengan
disabilitas

http://myfuture.edu.au
www.employment.gov.au/selfemployment-new-enterprise-incentivescheme-neis
www.jobaccess.gov.au/people-with1800 464 800
disability

Pengakuan kualifikasi dan keterampilan
Jika Anda mempunyai kualifikasi, keterampilan atau pengalaman kerja yang relevan dalam
satu pekerjaan tertentu, Anda mungkin perlu mengusahakan agar hal-hal ini diakui secara
resmi untuk membantu Anda mendapat pekerjaan di Australia. Diakuinya pengetahuan dan
keterampilan Anda juga mungkin dapat meningkatkan kesempatan kerja dan perkembangan
karir Anda di masa depan.
Jika Anda berencana menjalani studi atau pelatihan di Australia, Anda mungkin ingin agar
kualifikasi atau pengalaman kerja di luar negeri Anda dinilai dan diakui, untuk membantu
Anda memenuhi syarat penerimaan jurusan, atau bahkan mengurangi waktu yang diperlukan
untuk studi.
Untuk informasi pengakuan kualifikasi, kunjungi http://internationaleducation.gov.au/servicesand-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
Ada beberapa cara agar keterampilan dan kualifikasi Anda dinilai dan diakui:

Pengakuan pendidikan sebelumnya
Recognition of Prior Learning (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan pengetahuan
dan keterampilan yang telah diperoleh seseorang melalui pendidikan, pelatihan, kerja dan
pengalaman kerja.
Penilaian RPL dilaksanakan oleh Registered Training Organisations (RTOs) Australia. RTO
meliputi penyedia pendidikan perguruan tinggi (universitas) dan institut pelatihan pendidikan
kejuruan, yang dapat dimiliki oleh pemerintah atau lembaga swasta.
Anda mungkin berhak atas RPL jika Anda mempunyai:
•
•
•

kualifikasi dari luar negeri
surat pernyataan pendidikan yang relevan
bukti keterampilan dan pengetahuan kerja Anda yang diperoleh dari pengalaman kerja
berbayar atau tidak dibayar, pengalaman hidup atau pekerjaan di komunitas.
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Para penilai berkualifikasi di Australia yang bekerja untuk, atau mewakili sebuah, RTO akan
melaksanakan penilaian RPL. Penilai tersebut dapat mengamati Anda saat mengerjakan
tugas-tugas tertentu atau berbincang-bincang dengan Anda tentang keterampilan Anda.
Mereka akan membandingkan bukti-bukti, pengalaman dan keterampilan Anda (termasuk
pendidikan formal dan pengalaman kerja) dengan kualifikasi Australia yang relevan. Australia
memiliki kerangka kerja kualifikasi nasional sehingga kualifikasi atau keputusan itu akan
diakui oleh semua RTO.
Penilai tersebut akan memberi tahu bukti apa yang perlu Anda sediakan – misalnya, salinan
kualifikasi atau sertifikat pelatihan Anda, referensi dari perusahaan, surat pernyataan
deskripsi kerja dan contoh pekerjaan.
Begitu Anda sudah menentukan organisasi pelatihan yang sesuai, Anda harus menghubungi
organisasi tersebut untuk mendiskusikan pilhan RPL Anda dan biaya yang mungkin
dibebankan dalam penilaian dan pengakuan keterampilan dan pengalaman Anda. Biasanya
ada biaya yang dibebankan untuk penilaian RPL.
Anda dapat menemukan rincian kontak dan lokasi RTO di situs-situs berikut:
•
•

MySkills – www.myskills.gov.au – untuk menemukan jurusan pendidikan dan pelatihan
kejuruan (VET) yang dapat diakses di wilayah Anda.
MyFuture – www.myfuture.edu.au – untuk detail kontak semua RTO Australia
termasuk universitas, serta informasi lebih banyak tentang proses aplikasi RPL.

Lembaga Penilaian Keterampilan yang Berwenang
Lembaga penilaian keterampilan yang berwenang menjalankan penilaian dan ujian untuk
menentukan apakah seorang migran memiliki keterampilan dan pengalaman untuk bekerja
sesuai standar Austalia dalam pekerjaan atau profesi tertentu. Walau layanan ini biasanya
diberikan untuk keperluan migrasi, banyak lembaga berwenang juga menawaran penilaian
dan pengujian untuk keperluan lain, yang dapat membantu Anda:
•
•
•

memperoleh kualifikasi sesuai Australian Qualification Framework
mendapat akses ke perizinan dan registrasi pada pekerjaan tertentu.
mendapat akreditasi dari asosiasi profesi.

Saat ini ada 37 lembaga berwenang di Australia dengan tanggung jawab menilai kualifikasi,
keterampilan dan pengalaman yang diperoleh di luar negeri untuk pekerjaan tertentu. Untuk
menemukan apakah pekerjaan atau profesi Anda ditangani oleh suatu lembaga berwenang,
lihat daftar lembaga berwenang di www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessmentand-assessing-authorities
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Trades Recognition Australia – pengakuan keterampilan
Trades Recognition Australia (TRA) adalah unit bisnis yang berlokasi di dalam Department of
Education and Training Pemerintah Australia. Unit ini merupakan lembaga berwenang untuk
penilaian keterampilan bagi kurang lebih 130 pekerjaan teknis dan pertukangan seperti yang
dispesifikasikan oleh Australian Department of Immigration and Border Protection (DIBP).
TRA mengoperasikan sejumlah jasa penilaian keterampilan yang berbeda-beda, yang
bervariasi tergantung keadaan pemohon dan hasil migrasi yang mereka inginkan.
TRA Trades Recognition Service dan TRA Optional Skills Assessment Service
melaksanakan pengakuan keterampilan untuk keperluan kerja dan perizinan. Registered
Training Organisations (RTOs) yang diakui oleh TRA menjalankan layanan ini di seluruh
Australia. Setelah penilaian, keterampilan Anda dapat diakui secara formal dengan
kualifikasi, Offshore Technical Skills Record atau pernyataan pencapaian yang mungkin
mensyaratkan Anda untuk menjalani pelatihan tambahan untuk memenuhi standar kerja
Australia atau untuk mendapat lisensi.
Untuk mengetahui apakah suatu penilaian keterampilan TRA tepat bagi Anda atau tidak,
kunjungilah TRA Pathfinder di
www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
Anda juga mungkin ingin menjelajahi TradeSET, layanan gratis yang membantu Anda
memutuskan apakah perlu menjalani penilaian keterampilan formal di www.tradeset.com.au
Trade Recognition Australia

Detail kontak

Email

+61 2 6240 8778
Senin-Jumat, 10.00 pagi hingga 12.00 siang dan 1.00
siang hingga 5.00 sore AEST, kecuali hari libur umum
(GMT +10 jam)
1300 360 992
Jam kerja seperti di atas
traenquiries@education.gov.au

Situs TRA

www.tradesrecognitionaustralia.gov.au

Telepon (di luar Australia)

Telepon (di dalam Australia)

Pengakuan kualifikasi perguruan tinggi
Overseas Qualification Units – terletak di negara bagian dan teritori Australia – memberikan
pengakuan untuk kualifikasi dari luar negeri untuk keperluan umum (yakni bukan untuk studi
penting, migrasi, atau persyaratan pekerjaan). OQU memberi layanan gratis yang
membandingkan kualifikasi Anda dengan padanan Australia, dengan memakai Australian
Qualification Framework.
Department of Education and Training (DET) menyediakan informasi dan nasihat umum
tentang perbandingan kualifikasi luar negeri. Pastikanlah dengan OQU di negara bagian dan
teritori anda sebelum menghubungi DET. OQU akan mengarahkan Anda ke DET jika perlu.
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Lembaga

Situs web

Department of Education and Training

https://internationaleducation.gov.au/Services-AndResources/services-for-individuals/Pages/Servicesfor-individuals.aspx

State and territory Overseas
Qualification Units

https://internationaleducation.gov.au/services-andresources/pages/qualifications-recognition.aspx

Para pekerja profesional dengan pelatihan di luar negeri yang perlu menjalani studi
penengah agar kualifikasi mereka diakui dapat berhak atas bantuan biaya pendidikan.
Hubungi FEE-HELP di nomor 1800 020 108 atau kunjungi
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP

Hak dan perlindungan di tempat kerja
Siapa saja yang bekerja di Australia berhak atas hak dan perlindungan di tempat kerja.
Hal ini termasuk pembayaran upah minimum, waktu istirahat, cuti sakit dan akses ke hak-hak
minimum seperti yang dijelaskan dalam award atau kesepakatan yang meliputi
pekerjaan Anda.
Fair Work Ombudsman memberikan nasihat dan informasi gratis tentang hukum pekerjaan di
Australia baik untuk bagi pemberi kerja maupun pekerja di www.fairwork.gov.au, termasuk
bahasa selain bahasa Inggris.

Upah minimum
Semua pekerja di Austraia berhak dibayar sekurang-kurangnya dengan upah minimum.
Jumlahnya bergantung pada negara bagian atau teritori tempat Anda bekerja, usia Anda,
award [sejenis aturan kesepakatan] apa yang berlaku, dan perincian kontrak kerja Anda.
Majikan Anda harus membayar Anda secara teratur dan tidak harus membuat pemotongan
dari gaji Anda (kecuali untuk tujuan pajak dan tabungan hari tua) tanpa izin Anda. Meminta
majikan Anda dengan jelas menjelaskan pemotongan Anda untuk Anda ketika Anda mulai
bekerja. Anda dapat mengatur pemotongan dari gaji Anda.
Anda juga harus diberikan slip gaji dalam waktu satu hari kerja sesudah hari gajian.

Kondisi pekerjaan
Semua pekerja di Australia berhak atas kondisi minimum kerja. Standar-standar ini
mencakup jam kerja, pembayaran lembur, waktu istirahat, cuti sakit dan liburan.

Hak atas perwakilan
Semua pekerja di Australia memiliki hak untuk bergabung dan diwakili oleh serikat pekerja.
Serikat memberikan anggotanya nasihat tentang upah, kondisi kerja dan hak-hak di tempat
kerja. Mereka membantu dengan masalah di tempat kerja dan tawar-menawar dengan
majikan tentang upah dan kondisi pekerjaan anggota.
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Anda tidak perlu memberitahu majikan Anda bahwa Anda adalah anggota serikat. Majikan
Anda tidak boleh memperlakukan Anda secara tidak baik atau memecat Anda karena Anda
termasuk serikat pekerja.
Jika Anda ingin bergabung dengan serikat buruh tapi tidak tahu serikat mana yang dapat
diikuti, Anda dapat menghubungi Australian Unions di www.australianunions.com.au
Australian Unions adalah layanan keanggotaan dan nasihat yang dijalankan oleh Australian
Council of Trade Unions. Serikat ini dapat membantu jika Anda mempunyai pertanyaan
tentang hak-hak Anda atau hak di tempat kerja.

Perlindungan terhadap diskriminasi
Anda dilindungi terhadap diskriminasi dan 'tindakan yang merugikan' di tempat kerja karena
alasan seperti ras, agama, jenis kelamin, kehamilan, preferensi seksual, disabilitas atau
karena menjadi anggota serikat pekerja.
'Tindakan yang merugikan' adalah ketika seseorang telah:
•
•
•
•
•

ditolak pekerjaan
diberhentikan dari pekerjaan
ditolak dari kesempatan pelatihan
ditolak promosi
diberi kondisi kerja atau syarat pekerjaan yang kurang menguntungkan

Untuk informasi lebih lanjut tentang undang-undang diskriminasi, lihat
www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guideaustralian-discrimination-laws
Untuk mengajukan keluhan, kunjungilah www.humanrights.gov.au/complaints/complaintguides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment

Hak lainnya di tempat kerja
Majikan Anda tidak bisa memperlakukan Anda secara tidak baik atau memecat Anda karena
Anda membuat penyelidikan atau keluhan tentang pekerjaan Anda (kepada majikan Anda
atau otoritas yang sesuai) atau karena Anda berusaha untuk menegakkan hak-hak Anda.

Informasi lebih lanjut
Jika Anda tidak yakin apakah Anda menerima gaji yang benar, ketentuan dan hak-hak di
tempat kerja, atau untuk mengajukan keluhan tentang atasan Anda, Anda dapat menemukan
informasi lebih lanjut di:
Lembaga Nasional

Telepon

Situs

Fair Work Ombudsman
(bahasa selain bahasa
Inggrish)

13 1394

www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help

Fair Work Ombudsman untuk
migran dan pemegang visa

www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holdersand-migrants
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Lembaga Nasional

Telepon

Situs

Australian Unions

1300 486 466 www.australianunions.com.au/

Fair Work Commission

1300 799 675 www.fwa.gov.au/

Pemerintah Australia

www.australia.gov.au/information-andservices/jobs-and-workplace/working-conditions

Department of Immigration and
Border Protection

http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workp
lace-rights

Kesehatan dan keselamatan di tempat kerja
Anda berhak bekerja di tempat kerja yang aman dan sehat. Semua pekerja harus mengikuti
prosedur kesehatan dan keselamatan perusahaan mereka.
Jika Anda mengalami cedera di tempat kerja, Anda mungkin berhak mendapat kompensasi
pekerja.
Negara bagian dan teritori mempunyai tanggung jawab utama atas undang-undang Work
Health and Safety (WHS) (juga disebut Occupational Health and Safety). Undang-undang ini
menjelaskan tugas para majikan, lembaga pemerintah dan pihak lain yang bertanggung
jawab atas kesehatan dan keselamatan kerja.
Jika Anda merasa tempat kerja Anda tidak aman, hubungi pihak pengatur terkait atau
perwakilan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja Anda (jika ada). Anda mungkin juga
ingin menghubungi serikat pekerja Anda.
Pihak pengatur di negara bagian dan teritori adalah:

ACT

Pihak Pengatur Kesehatan
dan Keselamatan
WorkSafe ACT

NSW

WorkCover NSW

13 1050

www.workcover.nsw.gov.au

NT

NT WorkSafe

1800 019 115

www.worksafe.nt.gov.au

Qld

WorkCover Queensland

1300 362 128

www.worksafe.qld.gov.au

SA

SafeWork SA

1300 365 255

www.safework.sa.gov.au

Tas.

WorkSafe Tasmania

1300 366 322

www.worksafe.tas.gov.au

Vic.

WorkSafe Victoria

1800 136 089

www.worksafe.vic.gov.au

WA

WorkSafe Western Australia

1300 307 877

www.worksafe.wa.gov.au

National

Comcare

1300 366 979

National

Safe Work Australia

1300 551 832

www.comcare.gov.au
http://www.safeworkaustralia.g
ov.au/sites/swa/whsinformation/working-safely-inaustralia/pages/default

Wilayah

Telepon

Situs web

02 6207 3000

www.worksafety.act.gov.au
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Beberapa industri, seperti pertambangan serta minyak dan gas, memiliki pihak pengatur
keselamatan terpisah. Untuk daftar lengkap pihak pengatur, termasuk pihak pengatur
kompensasi pekerja, kunjungi www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-workwith/regulators/pages/whs-regulators

Superannuation (Simpanan hari tua)
Superannuation adalah cara menabung untuk masa pensiun Anda. Anda dan/atau
perusahaan Anda dapat memasukkan uang ke dana superannuation, yang biasanya dapat
Anda akses saat Anda berusia enam puluh tahun.
Dalam sebagian besar kasus, perusahaan Anda diwajibkan oleh hukum untuk membayar
jumlah yang setara dengan sembilan persen dari penghasilan Anda ke dana superannuation
yang Anda pilih. Anda juga dapat memasukkan uang tambahan ke dana superannuation
Anda. Untuk mencari tahu apakah perusahaan Anda membayarkan jumlah uang yang tepat,
periksalah dengan dana superannuation Anda.
Jika Anda bekerja sendiri, Anda sebaiknya mempertimbangkan memasukkan uang ke
superannuation demi masa pensiun Anda.
Untuk informasi lebih lanjut:
Informasi superannuation
Australian Taxation Office

Telepon
13 1020

Situs web
www.ato.gov.au/super

Australian Securities and
Investments Commission

1300 300 630

www.moneysmart.gov.au/superannuationand-retirement
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6 Hukum Australia
Dalam bagian ini
Setiap orang di Australia diharapkan mematuhi semua hukum di Australia. Beberapa hal
yang diterima di negara lain bersifat ilegal di Australia dan dapat berakibat sanksi berat.
Membiasakan diri dengan hukum Australia akan membantu Anda membiasakan diri dengan
kehidupan di masyarakat Australia dan menghindari masalah.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pelanggaran pidana
Kekerasan
Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Keluarga serta Penyerangan Seksual
Usia sah untuk memberi persetujuan
Hak-hak anak-anak
Perlindungan anak-anak
Pernikahan terpaksa
Kesehatan dan hak-hak reproduksi perempuan
Senjata api dan Pisau
Hewan dan Satwa Liar
Merokok, minum-minum dan obat-obatan terlarang
Batasan pada impor tanaman atau hewan
Hukum-hukum lain
Bantuan hukum

Pelanggaran pidana
Tindak pidana adalah perilaku atau tindakan apa pun yang bertentangan dengan hukum dan
mungkin berakibat hukuman.
Tindak pidana serius termasuk pembunuhan, penyerangan, penyerangan seksual,
kerusakan pada harta milik atau pencurian, perampokan bersenjata, melakukan hubungan
seksual dengan anak-anak atau orang berusia muda di bawah umur sah untuk memberi
persetujuan, menyetir dengan cara yang membahayakan, kepemilikan, penggunaan atau
penjualan obat-obatan terlarang, dan penipuan. Menyuap (menawarkan uang kepada) atau
berusaha untuk menyuap petugas, seperti petugas polisi atau pekerja pemerintah federal,
negara bagian atau lokal merupakan pelanggaran serius. Menawarkan hadiah atau suap
untuk mempengaruhi keputusan pejabat pemerintah adalah tidak sah dan akan dilaporkan.
Memiliki atau membawa senjata, seperti senjata api, tanpa izin merupakan hal ilegal.
Sebagian besar negara bagian dan teritori memiliki batasan tentang membawa barang lain
yang mungkin menjadi senjata di tempat umum seperti pisau.
Dalam keadaan gawat darurat atau jika Anda atau seseorang berada dalam bahaya
mendesak, teleponlah 000 dan mintalah “Police”. Lihat Bab 2, Mendapat Bantuan.
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Jika Anda telah menyaksikan kejahatan atau jika Anda memiliki informasi yang
mungkin dapat membantu polisi memecahkan atau mencegah kejahatan,
Anda harus menghubungi Crime Stoppers di www.crimestoppers.com.au
atau telepon 1800 333 000. Anda tidak perlu memberikan nama Anda.

Kekerasan
Kekerasan terhadap orang lain bersifat ilegal di Australia dan dianggap sebagai tindak
pidana serius. Seseorang yang melakukan kejahatan kekerasan dapat dipenjarakan, baik
laki-laki maupun perempuan.
Ada berbagai layanan yang membantu korban kejahatan atau kekerasan termasuk
kekerasan di rumah (dalam rumah tangga dan kekerasan keluarga).

Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Keluarga dan
Penyerangan Seksual
Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan keluarga termasuk perilaku atau ancaman
yang bertujuan untuk menguasai pasangan atau anggota keluarga lain dengan
menyebabkan ketakutan atau mengancam keselamatan mereka. Kekerasan dalam rumah
tangga dan kekerasan keluarga bertentangan dengan hukum di Australia. Hal itu dapat
termasuk:
•
•
•
•
•

memukul, mencekik atau melukai anggota keluarga atau pasangan
menolak memberi uang yang amat diperlukan kepada anggota keluarga
atau pasangan
mengasingkan pasangan dari teman-teman dan keluarga
terus-menerus menghina atau mengkritik pasangan
mengancam anak-anak atau hewan peliharaan

Penyerangan seksual adalah perilaku seksual yang diarahkan pada orang lain tanpa
persetujuan mereka. Penyerangan seksual termasuk:
•
•
•

memaksa siapa saja berhubungan seks atau melakukan tindakan seksual
memaksa siapa saja menonton pornografi
berhubungan seks atau melakukan tindakan seksual dengan anak.

Di Australia, melakukan penyerangan seksual pada siapa saja merupakan hal yang
bertentangan dengan hukum. Seseorang yang melakukan penyerangan seksual dapat
dipenjarakan, baik laki-laki atau perempuan. Penyerangan seksual antara orang-orang yang
berada dalam hubungan, pernikahan atau keluarga juga bertentangan dengan hukum.
Perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki. Undang-undang Australia
memperlakukan perempuan dan laki-laki dengan setara. Setiap orang berhak untuk hidup
bebas dari kekerasan, untuk berada dalam hubungan dan komunitas yang bahagia.
Perempuan tidak harus menerima perlakuan buruk atau pencederaan.
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Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal berada dalam bahaya, telepon 000 dan mintalah
“Police”. Polisi di Australia aman dan dapat dipercayai.
Family Safety Pack membantu Anda memahami hak-hak Anda dan tempat mendapat
bantuan jika Anda memerlukannya. Ada jasa konseling yang peka budaya di Australia dan
meminta bantuan mereka itu tidak apa-apa. Paket ini tersedia dalam berbagai terjemahan
bahasa di www.dss.gov.au/family-safety-pack
1800 RESPECT menyediakan konseling dan informasi lewat telepon dan online yang gratis
dan bersifat rahasia. Konselor akan mendengarkan Anda, menjawab pertanyaan dan dapat
mengarahkan Anda ke layanan bantuan lain di wilayah setempat Anda. Hubungilah
1800 737 732 atau kunjungilah www.1800respect.org.au
MensLine merupakan jasa konseling yang membantu pria untuk mengatasi kesulitan dalam
keluarga dan hubungan termasuk permasalahan kekerasan. Telepon 1300 789 978 atau
kunjungi www.mensline.org.au
Jika Anda memerlukan juru bahasa, telepon Layanan Penerjemah dan Jasa Juru Bahasa
(TIS National) gratis di 131 450. TIS National tidak menyediakan konseling tetapi dapat
membantu Anda berkomunikasi dengan layanan lain.
Wilayah
National

National

National
National
ACT
NSW

NT

Qld

Layanan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Keluarga
Domestic Violence and Sexual Assault – Jalur Bantuan 24 jam
atau
www.1800respect.org.au
Child Abuse Prevention Service
- Jalur Bantuan 24 Jam atau
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
Mensline Australia – Jalur Bantuan 24 Jam
www.mensline.org.au
Men’s Referral Service
http://mrs.org.au
Domestic Violence Crisis Line
http://dvcs.org.au
Domestic Violence Advocacy Service - Sydney Advice Line
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legalservice
Domestic Violence Advocacy Service – Telepon gratis di luar
Sydney
Community Services Domestic Violence Line
www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-andfamilies/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
Crisis Line
www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
Domestic Violence Counselling Service
www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
Women’s Help Line
www.dvconnect.org/womensline

Telepon
1800 200 526
atau
1800 737 732
1800 688 009

1300 789 978
1300 766 491
02 6280 0900
02 8745 6999

1800 810 784
1800 656 463

1800 019 116
08 8945 6200
1800 811 811
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Wilayah

SA

Tas.

Vic.

WA

Layanan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Keluarga
Men’s Help Line
www.dvconnect.org/mensline/
Domestic Violence Crisis Services
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-homeand-in-the-community/domestic-violence
Domestic Violence Help Line
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-toabout-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australiacounselling-services/
Family Violence
www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
Response and Referral – Layanan Konseling dan Bantuan
www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/
family_violence_counselling_and_support_service
Eastern Domestic Violence Service
Senin-Jumat, 9 pagi hingga 5 sore
http://edvos.org.au/what-we-do
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
www.iwss.org.au
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
Senin-Jumat, 9 pagi hingga 5 sore
Counselling and Support
www.safesteps.org.au
Men’s Referral Service, Richmond,
Telepon gratis di Vic.
http://mrs.org.au/about
Men’s Referral Service, Richmond,
Senin-Jumat, 9 pagi hingga 9 malam
Women’s Domestic Violence Crisis Service
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx
Women’s Domestic Violence Crisis Service
Telepon dari luar Perth
Men’s Domestic Violence Helpline
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx

Telepon
1800 600 636
1300 782 200

1800 800 098

1800 633 937
1800 608 122

03 9322 3555

1800 755 988
03 9898 3145
1800 015 188

1800 065 973
03 9428 2899
1800 007 339

08 9223 1188
1800 000 599

Anda mungkin memerlukan bantuan hukum untuk berurusan dengan masalah kekerasan
dalam rumah tangga atau keluarga. Untuk informasi lebih banyak lihat bagian akhir bab ini.

Usia sah untuk memberi persetujuan
Usia sah untuk memberi persetujuan adalah usia yang ditentukan oleh hukum saat
seseorang dapat setuju (izin) untuk berhubungan seks dengan orang lain.
Di sebagian besar negara bagian dan teritori, usia sah untuk memberi persetujuan adalah
16 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Di South Austalia dan Tasmania, usia ini
adalah 17 tahun.
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Yang merupakan hal ilegal adalah orang dewasa yang berhubungan seks dengan anak-anak
yang berada di bawah usia sah untuk memberi persetujuan ini. Ada sanksi berat bagi siapa
saja yang melanggar undang-undang ini, terlepas dari apakah anak tersebut telah setuju
atau tidak. Undang-undang ini melindungi anak-anak muda dari eksploitasi seksual.
Anda dapat mencari tahu lebih lanjut dengan berbicara dengan dokter, atau menghubungi
klinik kesehatan seksual atau klinik perencanaan keluarga, yang tercantum di White Pages.

Hak-hak anak-anak
Australia berkomitmen kuat untuk melindungi hak-hak anak-anak.
Anak-anak dilindungi oleh hukum dari penganiayaan, penelantaran dan pelecehan fisik,
seksual dan emosional, baik di rumah maupun di sekolah. Pengaturan yang sesuai harus
dilakukan untuk pengawasan dan perawatan anak-anak. Disiplin fisik seperti dengan
memukul tidak dianjurkan, dan jika menyebabkan cedera yang signifikan, bersifat ilegal.
Disiplin fisik tidak diizinkan di sekolah.
Di Australia, beberapa orang, seperti dokter atau guru, wajib melapor ke lembaga
perlindungan anak yang berwenang di negara bagian dan teritori jika mereka merasa
khawatir bahwa seorang anak sedang dalam bahaya.

Perlindungan anak
Jika ada tindakan yang mencederai atau mungkin mencederai seorang anak atau orang
yang berusia muda, lembaga layanan perlindungan anak mungkin akan terlibat untuk
memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak tersebut. Jika Anda atau seseorang yang
Anda kenal memerlukan perlindungan dari kekerasan atau penganiayaan, Anda sebaiknya
menghubungi polisi atau layanan perlindungan anak.
Untuk informasi lebih lanjut:
Wilayah Lembaga dan situs web perlindungan anak
National Child Abuse Prevention Services
www.childabuseprevention.com.au

Telepon
Layanan 24 jam
1800 688 009

ACT

Office for Children, Youth and Family Support
www.communityservices.act.gov.au/ocyfs

1300 556 729

NSW

Community Services Helpline
www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect

132 111

NT

Department of Children and Families
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse

1800 700 250
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Wilayah Lembaga dan situs web perlindungan anak

Telepon
Layanan 24 jam
1800 811 810

Qld

Department of Communities, Child Safety and
Disability Services
www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services

SA

Department for Education and Child Development
www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify

131 478

Tas.

Department of Health and Human Services Hotline
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services

1300 737 639

Vic.

Department of Human Services - Family Services
www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-youngpeople/child-protection
Department for Child Protection and Family Support
www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx

131 278

WA

1800 199 008

Pernikahan secara paksa
Setiap orang di Australia bebas memilih apakah mereka menikah atau tidak. Memaksa siapa
pun untuk menikah merupakan tindak pidana di Australia. Pernikahan secara paksa adalah
saat seseorang menikah tanpa menyetujui secara penuh dan bebas, karena mereka telah
diancam, dipaksa atau diperdaya.
Tidak ada seorang pun yang boleh menekan orang lain untuk menikah dengan tekanan fisik,
emosional, atau psikologis. Terlepas dari latar belakang agama atau etnis, gender atau
orientasi seksualnya atau berapa usia mereka.
Membawa atau mengirimkan seseorang ke negara lain dengan tujuan memaksa mereka
menikah atau menyuruh orang lain mengatur hal ini merupakan tindakan ilegal.
Anak-anak di bawah umur 16 tahun tidak diizinkan menikah. Anak-anak berusia antara 16
dan 18 tahun hanya dapat menikah dengan persetujuan orangtua mereka dan dengan surat
perintah dari sebuah pengadilan Australia dari hakim (judge atau magistrate) yang
mengesahkan pernikahan tersebut.
Pernikahan yang diatur (arranged marriage) bersifat legal di Australia. Kedua belah pihak
harus memberikan persetujuan mereka.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pernikahan secara paksa dan cara melindungi diri
sendiri dan orang lain saat mencari bantuan, kunjungilah www.ag.gov.au/forcedmarriage
Family Safety Pack (www.dss.gov.au/family-safety-pack) menyertakan lembar fakta tentang
pernikahan secara paksa dan pernikahan dini.
Jika Anda merasa bahwa seseorang berada dalam, atau berisiko mengalami pernikahan
paksa, hubungi Australian Federal Police pada nomor 131 237.
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Organisasi-organisasi berikut mungkin dapat menolong:
Wilayah

Organisasi dan situs web

Telepon

National

National Sexual Assault, Domestic and Family Violence
Counselling Service
www.1800respect.org.au

1800 737 732

National

Family Law Information
1300 352 000
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family
-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support

Nasional / Anti-Slavery Australia
www.antislavery.org.au
NSW

02 9514 9662

National / My Blue Sky
www.mybluesky.org.au
NSW

02 9515 8815 atau

Vic.

0481 070 844 (text)

Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights
www.ausmuslimwomenscentre.org.au

03 9481 3000

Kesehatan dan hak-hak reproduksi perempuan
Praktik mutilasi atau pemotongan alat kelamin perempuan (female genital mutilation or
cutting (FGM/C)) bersifat ilegal di Australia.
FGM/C meliputi prosedur apa saja yang termasuk pengangkatan sebagian atau seluruh alat
kelamin eksternal perempuan, atau cedera lain pada organ kelamin perempuan, yang
dilakukan bukan karena alasan medis.
Membawa atau mengirim seseorang ke negara lain agar FGM/C dilakukan pada orang
tersebut, atau meminta orang lain mengatur hal ini juga merupakan hal ilegal.
FGM/C dapat berakibat serius dan berdampak dalam jangka panjang. Perempuan dan anak
perempuan yang tiba di Australia dapat mengalami masalah kesehatan karena praktik ini.
Layanan spesialis yang tercantum di bawah ini dapat membantu:
Wilayah

Layanan hak-hak reproduksi perempuan

National

National Education Toolkit for FGM/C in Australia
www.netfa.com.au
Sexual Health and Family Planning
www.shfpact.org.au

ACT

Women’s Health Service
www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-andchildren/womens-health-service

Telepon

02 6247 3077
02 6205 1078
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Wilayah

Layanan hak-hak reproduksi perempuan

Telepon

NSW

Women’s Information and Referral Service
www.women.nsw.gov.au

1800 817 227

Education Program on FGM
02 9840 3877
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Programon-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-onFemale-Genital-Mutilation/default.aspx
NT

Qld

Sexual Assault Referral Centre
www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services
Darwin
Alice Springs

08 8922 6472
08 8955 4500

Family Planning Welfare Association
www.fpwnt.com.au

08 8948 0144

Family Planning Queensland (True)
www.fpq.com.au or
www.true.org.au

07 3250 0240

Multicultural Women’s Health – FGM
07 3250 0240
www.true.org.au/resources/resources-overview/multiculturalwomens-health-female-genital-mutilation-fgm
SA

Tas.

Women’s Information Service
www.wis.sa.gov.au

1800 188 158

Women’s Health Service
www.whs.sa.gov.au

08 8444 0700

Red Cross - Bicultural Community Health Program
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
- Child protection service
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
Tasmania police
www.police.tas.gov.au

Vic.

1300 737 639
131 444

Crime stoppers
http://crimestopperstas.com.au

1800 333 000

Royal Women's Hospital
https://www.thewomens.org.au/health-information
Rural free call
South Eastern Centre Against Sexual Assault
www.secasa.com.au
Telepon gratis – 24 jam
Krisis

03 8345 3058

Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-forresponsible-reporting-on-female-genital-cutting

03 9481 3000

1800 442 007

1800 806 292
03 9594 2289

Hubungi 131 450
63

Wilayah

Layanan hak-hak reproduksi perempuan

Telepon

WA

Women’s Information Service
www.communities.wa.gov.au/communities-infocus/women/womens-informationservice/Pages/default.aspx
Telepon gratis, Senin hingga Jumat, 9 pagi hingga 4 sore

1800 199 174

WA Health, FGM Program
08 9340 1557
www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/g
bv.php

Senjata Api dan Pisau
Membawa senjata seperti pisau atau senjata api bertentangan dengan hukum di Australia.
Anda memerlukan izin untuk dapat membawa atau memiliki senjata api.
Biasanya ada batasan usia pada penggunaan senjata api dan penjualan senjata api atau
pisau kepada anak-anak di bawah umur. Setiap negara bagian dan teritori mempunyai
aturan dan hukum yang berbeda tentang penggunaan dan kepemilikan senjata api.

Hewan dan satwa liar
Berburu satwa asli dan berburu hewan apa saja di taman-taman nasional atau cagar
perlindungan alam lain pada umumnya tidak diizinkan.
Undang-undang berburu dan memancing bervariasi di antara negara bagian dan teritori dan
Anda sebaiknya memastikan apa yang berlaku di wilayah Anda. Anda mungkin dapat
berburu hewan buas di beberapa wilayah. Anda mungkin memerlukan lisensi atau surat izin
atau perlu membayar biaya untuk dapat berburu, dan senjata apa pun yang akan Anda pakai
harus mendapat lisensi.
Kegiatan memancing sebagai rekreasi di lautan atau di sungai mungkin diperkenankan,
biasanya dengan surat izin atau lisensi. Biasanya ada batasan ukuran dan jumlah ikan yang
boleh Anda tangkap.
Australia memiliki undang-undang untuk melindungi hewan dari kekejaman dan
penelantaran. Orang yang menganiayai hewan dan burung dapat dikenai denda atau
dipenjara, atau keduanya. Undang-undang lokal memungkinkan agar hewan dipelihara
di rumah namun biasanya Anda memerlukan izin khusus untuk memelihara satwa
asli Australia.
Dilarang membunuh binatang di halaman belakang rumah.
Lihat pula Bab 12, Partisipasi Sipil
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Merokok, minum-minum dan obat-obatan terlarang
Merokok membahayakan kesehatan dan merupakan salah satu penyebab utama kematian
dan penyakit di Australia.
Informasi mengenai tembakau dan cara berhenti merokok tesedia di petugas kesehatan
profesional seperti dokter dan apoteker. Informasi juga tersedia di layanan seperti Quitline di
nomor 13 7848 (13 Quit), atau di www.quitnow.gov.au
Merokok tidak diperkenankan di mobil jika ada anak-anak dan di sebagian besar tempat
umum termasuk kantor, tempat kerja, pusat perbelanjaan, rumah sakit, klinik kesehatan,
tempat-tempat hiburan dan restoran.
Menjual atau menyediakan produk tembakau pada seseorang yang berusia di bawah 18
tahun merupakan tindakan ilegal.
Meminum alkohol itu legal di Australia, namun hanya pada tempat-tempat tertentu saja pada
waktu-waktu tertentu. Panduan tentang meminum alkohol menyarankan agar minum tidak
lebih dari dua minuman standar pada hari apa pun.
Siapa saja yang menjual atau menyediakan alkohol kepada anak di bawah umur
bertentangan dengan hukum. Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh minum
alkohol kecuali di properti pribadi, seperti rumah pribadi, karena bertentangan dengan
hukum. Minum alkohol juga dilarang di berbagai tempat umum.
Australia mempunyai hukum yang mencegah orang memiliki, menjual atau menggunakan
beberapa obat-obatan. Melanggar undang-undang obat-obatan terlarang dapat berakibat
sanksi berat termasuk denda dan hukuman penjara. Undang-undang obat-obatan terlarang
di Australia membedakan orang yang menggunakan obat-obatan ilegal dan orang yang
berbisnis memasok, memproduksi atau menjual obat-obat tersebut.
Menyetir di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol merupakan hal ilegal. Jika Anda
menyetir setelah memakai obat-obatan atau minum alkohol, Anda dapat kehilangan izin
mengemudi Anda, didenda, dipenjarakan atau dikenakan semua sanksi tersebut. Lihat pula
Bab 8, Transpor.
Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal memiliki masalah dengan obat-obatan ilegal atau
minuman alkohol, bicarakanlah hal ini dengan dokter Anda, layanan kesehatan masyarakat
setempat atau jalur telepon bantuan tentang alkohol atau obat-obatan (alcohol or drug
helpline) di negara bagian atau teritori Anda.
Negara
bagian atau
Teritori
ACT
NSW

Nomor Telepon untuk Layanan Informasi Alkohol dan Obat-obatan
02 6207 9977
02 9361 8000 (Sydney)
1800 422 599 (wilayah pedesaan NSW )
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Negara
bagian atau
Teritori

Nomor Telepon untuk Layanan Informasi Alkohol dan Obat-obatan

NT

08 8922 8399 (Darwin)
08 8951 7580 (Australia bagian Tengah)
1800 131 350 (seluruh Teritori)

Qld

1800 177 833

SA

1300 131 340

Vic.

1800 888 236

Tas.

1800 811 994

WA

08 9442 5000 (Perth)
1800 198 024 (wilayah pedesaan WA)

Untuk informasi lebih banyak
Lembaga atau kampanye

Situs web

National Tobacco Campaign

www.quitnow.gov.au

Department of Health

www.alcohol.gov.au/

National Drugs Campaign

www.drugs.health.gov.au/

Australian Drug Information Network

www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38

Batasan pada impor tanaman atau hewan
Jika Anda membeli produk secara online, atau bepergian ke atau dari Australia, ada aturan
tentang tanaman atau hewan apa yang dapat Anda beli atau bawa dengan Anda. Kunjungi
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers
Untuk memeriksa apakah bagasi Anda melanggar hukum satwa liar atau tidak, kunjungi
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
Ada pula hukum tentang tanaman dan hewan apa yang dapat diangkut di dalam Australia.
Jika Anda berencana bepergian di dalam Australia, kunjungilah
www.quarantinedomestic.gov.au/ untuk memeriksa persyaratan tentang pembawaan barangbarang ke tempat tujuan Anda.

Hukum-hukum lain
Tidak ada hukuman mati di Australia.
Ada hukum mengenai pembuangan sampah sembarangan, pencemaran atau pembuangan
limbah tanpa izin atau membuat kebisingan yang berlebihan.
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Perselisihan dengan tetangga
Banyak bidang perselisihan antara tetangga yang juga diatur oleh hukum. Ada layanan
resolusi dan mediasi yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini sebagai
alternatif selain pergi ke pengadilan.
Untuk informasi lebih lanjut:
Negara
bagian
atau
Teritori

Layanan

ACT

Conflict Resolution Service

NSW

Information about the law in NSW

NT

Community Justice Centre

www.cjc.nt.gov.au/

Qld
SA

Queensland Government
Legal Services Commission of SA

Tas.

Hobart Community Legal Service

Vic.

Victoria Legal Aid

WA

Legal Aid WA

www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/
www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php
www.hobartlegal.org.au/tasmanian-lawhandbook/community-andenvironment/neighbourhooddisputes/introduction
www.legalaid.vic.gov.au/find-legalanswers/disputes-with-neighbours
www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutThe
Law/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCo
mmonProblems.aspx

Situs web
www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods
_brochure.pdf
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neig
hbours/

Lihat pula Bab 12, Partisipasi Sipil.

Bantuan hukum
Semua negara bagian dan teritori memiliki organisasi yang menyediakan informasi pada
orang akan hak-hak dan kewajiban hukum mereka, dan meningkatkan akses mereka ke
sistem peradilan.
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Lembaga Legal Aid memberi nasihat hukum dan menolong klien yang berhak mendapat
bantuan dalam perkara kriminal, perpecahan keluarga, kekerasan dalam keluarga, migrasi,
kesehatan jiwa, jaminan sosial, utang dan pelanggaran lalu lintas:
Negara
bagian
atau
Teritori
ACT
NSW
NT
Qld
SA
Tas.
Vic.
WA

Lembaga Bantuan Hukum

Telepon

Situs web

Legal Aid ACT
Legal Aid NSW
Northern Territory Legal Aid
Commission
Legal Aid Queensland
Legal Services Commission of
South Australia
Legal Aid Commission of
Tasmania
Victoria Legal Aid
Legal Aid Western Australia

1300 654 314
1300 888 529

www.legalaidact.org.au/
www.legalaid.nsw.gov.au/

1800 019 343

www.nt.gov.au/ntlac

1300 651 188

www.legalaid.qld.gov.au/

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au/

1300 366 611

www.legalaid.tas.gov.au/

1300 792 387
1300 650 579

www.legalaid.vic.gov.au/
www.legalaid.wa.gov.au/

Pusat-pusat hukum masyarakat menyediakan nasihat hukum dan bantuan dalam berbagai
perkara. Beberapa pusat ini menawarkan kelas-kelas tempat Anda bisa belajar lebih banyak
tentang hak-hak dan tanggung jawab hukum Anda.
Organisasi Hukum Nasional

Situs web

National Association of Community Legal Centres

www.naclc.org.au/

Children’s and Youth Law Centre

www.lawstuff.org.au/

Women’s Legal Services

www.wlsa.org.au/
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7 Perumahan
Dalam bagian ini
Rumah di Australia mungkin sulit didapatkan dan biaya sewa bisa jadi mahal. Menemukan
akomodasi jangka panjang yang sesuai dengan segala kebutuhan bagi keluarga besar
mungkin cukup sulit. Anda mungkin perlu berkompromi dan mengambil rumah yang tersedia.
•
•
•
•
•
•
•
•

Akomodasi jangka pendek
Menyewa rumah atau apartemen pribadi
Bantuan urusan rumah
Hak dan tanggung jawab penyewa
Membeli rumah atau apartemen
Layanan penting untuk rumah tangga
Pengambilan Sampah Rumah Tangga dan daur ulang
Surat

Akomodasi jangka pendek
Pilihan-pilihan akomodasi jangka pendek yang mungkin perlu Anda pertimbangkan saat
Anda pertama kali tiba dapat mencakup:
•
•

•

Hostel dan hotel dengan potongan tarif.
Jika Anda belajar di Australia, Anda mungkin dapat mengakses tempat tinggal pelajar
sementara sambil membiasakan diri. Bicarakanlah dengan staf bagian bantuan
internasional di institut Anda atau periksalah situs mereka untuk keterangan lebih
terperinci. Untuk pilihan akomodasi bagi pelajar internasional, kunjungilah
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
Untuk mendapat gambaran biaya hidup tingkat pelajar di Australia,
kunjungilah www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs

Menyewa rumah atau apartemen pribadi
Menyewa rumah atau apartemen biasanya dilakukan melalui agen real estat yang bertindak
mewakili para pemiliknya. Anda juga dapat menyewa langsung dari pemilik pribadinya.
Properti yang disewakan diiklankan secara online dan di surat kabar di bagian ‘To let’ dan
‘Accomodation vacant’. Anda dapat pula mengunjungi kantor agen real estat dan meminta
untuk melihat daftar properti kosong yang disewakan.
‘Kontrak sewa’ (lease) atau ‘perjanjian menyewa tempat tinggal’ (residential tenancy
agreement) adalah kontrak tertulis legal antara penyewa dan pemilik. Kontrak ini biasanya
untuk periode tetap sepanjang enam atau dua belas bulan, walaupun Anda berhak
merundingkan jangka waktunya sebelum menandatangani kontrak. Anda mungkin dapat
memperbarui kontrak sewa di bagian akhir masanya. Memiliki kontrak tertulis berarti syaratsyarat kontrak sewa disetujui pada waktu awal, misalnya biaya sewa, kapan harus
membayar sewa, siapa yang membayar keperluan-keperluan dasar (seperti listrik, air, gas,
pengambilan sampah dan layanan lain), frekuensi inspeksi, apakah hewan peliharaan
diizinkan dan berapa lama Anda dapat tinggal di properti tersebut.
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Jangan mengikat diri Anda pada kontrak sewa yang lebih lama dari waktu huni yang Anda
sanggupi, karena ada biaya signifikan jika Anda meninggalkan tempatnya sebelum akhir
periode yang disetujui (dikenal dengan “pelanggaran kontrak sewa” (breaking a lease)).
Di bagian awal penyewaan Anda biasanya membayar satu bulan uang sewa di depan dan
deposit sewa (bond). Bond adalah deposit yang dibayarkan kepada pemilik. Jumlahnya
bervariasi di negara bagian dan teritori yang berbeda. Pemilik atau agen real estat harus
bond Anda ke lembaga yang bertanggung jawab untuk bond penyewaan tempat tinggal di
negara bagian atau teritori Anda. Saat Anda meninggalkan properti tersebut, bond itu akan
dikembalikan pada Anda jika tidak ada utang sewa saat Anda pergi dan properti itu bersih
dan tidak rusak.
Sebelum Anda pindah masuk, kondisi fisik properti dan kerusakan sudah dicatat dalam
sebuah dokumen yang disebut ‘laporan kondisi’. Laporan ini dilengkapi oleh Anda dan
pemilik atau agen real estat dan membantu menghindari ketidaksepakatan saat Anda keluar
dari tempat tersebut. Anda sebaiknya melaporkan kerusakan pada pemilik, dan meminta izin
sebelum melakukan perubahan pada properti tersebut. Para pemilik biasanya bertanggung
jawab atas perbaikan.
Jangan menandatangani kontrak sewa kecuali Anda telah menginspeksi properti dan
sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan dalam dokumen itu, karena dokumen itu
bersifat mengikat secara hukum setelah ditandatangani.
Anda tidak diizinkan untuk menyewakan kembali properti tersebut (yakni, menyewakan
kepada orang lain yang tidak berada dalam kontrak sewa) atau tidak memiliki pengunjung
jangka panjang, karena ini dapat melampaui batasan sah tentang jumlah penghuni.
Pengunjung jangka pendek biasanya diizinkan.
Jika Anda bermaksud untuk pindah keluar, Anda harus memberi pemberitahuan yang cukup
kepada pemilik rumah Anda (biasanya paling tidak empat minggu atau seperti yang tertera
pada kontrak sewa Anda).

Bantuan untuk urusan rumah
Orang yang berpenghasilan rendah mungkin berhak mendapat akomodasi temporer, atau
bantuan finansial dari pemerintah untuk membantu membayar deposit sewa dan uang sewa
bulan pertama di muka.
Rent Assistance adalah bayaran dari pemerintah untuk membantu orang yang
berpenghasilan rendah dalam membayar biaya sewa mereka (www.humanservices.gov.au/
rentassistance).

Perumahan umum
Jika anda menerima bayaran Centrelink atau berpenghasilan rendah, Anda dapat
mengajukan permohonan untuk menyewa perumahan umum, yang dimiliki oleh pemerintah.
Jika Anda tinggal di perumahan umum Anda akan membayar sewa dengan tarif yang
disubsidi, yakni lebih rendah dari menyewa secara pribadi.
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Masa tunggu untuk perumahan umum bervariasi menurut tempat yang ingin Anda tinggali,
ukuran rumah tangga Anda dan mendesak tidaknya kebutuhan rumah Anda. Masa-masa
tunggu bisa jadi sangat lama.
Untuk informasi lebih lanjut:
Negara
bagian
atau
Teritori
ACT
NSW
NT
Qld

Lembaga
berwenang urusan
rumah
Housing and
Community Services
Housing NSW
Department of
Housing
Department of
Housing and Public
Works

Telepon

Situs web

133 427

www.communityservices.act.gov.au/hcs

1300 468 746 www.housing.nsw.gov.au
08 8999 8814 https://nt.gov.au/property/public-housing
13 74 68

www.qld.gov.au/housing/public-communityhousing
www.housing.sa.gov.au

SA

Housing SA

131 299

Tas.

Housing Tasmania

1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/housing

Vic.

Office of Housing

1300 650 172 www.housing.vic.gov.au/public-housing

WA

Department of
Housing

1800 093 325 www.housing.wa.gov.au

Bantuan rumah bagi kaum tunawisma
Jika Anda merupakan seorang tunawisma, atau berisiko menjadi tunawisma, layananlayanan yang tercantum di bawah ini dapat membantu Anda mendapatkan akomodasi gawat
darurat atau menyediakan rujukan.
Wilayah
National
ACT
NSW
NT
Qld

SA

Layanan dan Situs Web
Homelessness Australia
www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless
FirstPoint
www.firstpoint.org.au
Link2Home
www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
ShelterMe
www.shelterme.org.au
Homeless Hotline
www.qld.gov.au/housing/emergency-temporaryaccommodation/homeless-persons-information-qld/
Help in Crisis Situations
www.sa.gov.au/topics/housing-property-andland/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessingservices

Telepon
02 6247 7744
1800 176 468
1800 152 152

1800 474 753

1800 003 308
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Wilayah
Tas.
Vic.
WA

Layanan dan Situs Web
Housing Connect
www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect
Crisis and emergency accommodation
www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation
Homelessness Advisory Service
www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice

Telepon
1800 800 588
1800 825 955
1800 065 892

Hak dan tanggung jawab penyewa
Semua negara bagian dan teritori memiliki aparat pemerintah yang memberikan nasihat bagi
para penyewa tentang hak dan tanggung jawab mereka, seringkali dalam beberapa bahasa:
Negara
bagian
atau
Teritori
ACT

NSW

NT
Qld
SA
Tas.

Vic.

WA

Lembaga Berwenang untuk Urusan Rumah dan Perdagangan
Adil
Access Canberra
www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favi
con.ico
NSW Fair Trading
www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renti
ng_a_home.page
Consumer Affairs
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenen
cies
Residential Tenancies Authority
www.rta.qld.gov.au/
Consumer and Business Services
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/rentingand-letting/renting-privately
Consumer Affairs and Fair Trading
www.consumer.tas.gov.au/renting
Consumer Affairs Victoria
www.consumer.vic.gov.au/housing-andaccommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-andother-payments/rent-receipts
Department of Commerce
www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-rentinghome-wa

Telepon

13 22 81

13 32 20

1800 019 319
1300 366 311
131 882
1300 654 499

1300 558 181

1300 304 054

Ada pula organisasi non-pemerintah yang menyediakan nasihat bagi penyewa:
Negara
bagian
atau
Teritori

Situs web untuk penyewa

Telepon

ACT

Tenants’ Union ACT

02 6247 2011

NSW

Tenants NSW

Situs web
www.tenantsact.org.au/contactUs
/Tenants-Advice-Service
www.tenants.org.au
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Negara
bagian
atau
Teritori

Situs web untuk penyewa

Telepon

NT

NT Tenants’ Advice Service

1800 812 953

Qld

Tenants Queensland

1300 744 263

SA
Tas.
Vic.
WA
National

Tenants Information and
Advisory Service
Tenants Union of Tasmania
Tenants Union of Victoria
Tenancy WA
Telepon gratis di daerah
pedesaan
Real Estate Institute of
Australia

Situs web
www.dcls.org.au/legal-andadvocacy-services/tenants-advice
http://tenantsqld.org.au/info-fortenants

1800 060 462

www.syc.net.au/tias/overview

1300 652 641
03 9416 2577

http://tutas.org.au/
www.tuv.org.au

08 9221 0088
1800 621 888

www.tenancywa.org.au
https://reia.asn.au/consumers/ren
ting-or-leasing-a-property

Membeli rumah atau apartemen
Rumah atau apartement yang dijual biasanya diiklankan di surat kabar atau secara online.
Agen real estat juga membuat daftar properti yang sedang dijual. Jika Anda membeli rumah
untuk pertama kalinya di Australia, Anda mungkin berhak mendapat hibah bagi pemilik
rumah pertama dari pemerintah negara bagian atau teritori (lihat www.firsthome.gov.au/).
Jika Anda bukan penduduk tetap Australia, Anda mungkin perlu mendapat persetujuan
investasi asing untuk dapat membeli rumah (lihat www.firb.gov.au/real-estate).
Jika Anda perlu meminjam uang untuk membeli properti, hubungilah bank atau lembaga
keuangan Anda. Di Australia, saat membeli properti, orang biasanya memakai jasa
pengacara atau conveyancer (pejabat pembuat akta tanah) untuk mengurus transaksi
tersebut. Jangan menandatangani kontrak apa pun kecuali Anda sudah sepenuhnya
mengerti semua syarat dan ketentuannya.
Untuk informasi lebih lanjut tentang membeli properti, kunjungi
www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property

Layanan penting untuk rumah tangga
Jika Anda menyewa atau membeli rumah, Anda akan memerlukan menyambung layanan
rumah tangga seperti air, listrik dan gas ke properti tersebut. Para penyedia layanannya
mungkin merupakan lembaga pemerintah atau perusahaan swasta, tergantung lokasi Anda –
periksalah daftar petunjuk telepon.
Biasanya Anda akan perlu memberi tahu penyedia layanan beberapa hari sebelum pindah ke
properti yang baru.
Sebelum menandatangani kontrak untuk layanan rumah tangga, pastikan bahwa Anda
benar-benar memerlukan layanan tersebut. Contohnya, jangan menandatangani kontrak tiga
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tahun untuk listrik jika Anda tinggal di perumahan sementara. Memahami syarat dan
ketentuan perjanjian dengan pemasok sebelum menandatangani kontrak itu penting.
Panduan bantuan untuk mengatur layanan energi di rumah tersedia di
www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home. Australian Energy
Regulator juga menyediakan informasi lebih banyak di www.aer.gov.au/consumers/aerresources
Perusahaan tersebut akan mengirimkan tagihan secara teratur dengan biaya layanan
mereka. Hubungilah mereka segera jika Anda tidak dapat membayar tagihan sesuai batas
waktu, atau bila Anda ingin merubah pengaturannya.
Pemasok Anda dapat membantu bila Anda mengalami kesulitan membayar tagihan dan
Anda dapat menghindari diputusnya layanan Anda.

Listrik dan Gas
Untuk informasi, termasuk video, yang dapat membantu Anda memilih pemasok listrik dan
gas serta untuk mengetahui hak-hak Anda, kunjungi situs Pemerintah Australia,
Energy Made Easy di www.energymadeeasy.gov.au/
Saat memilih pemasok, jangan lupa memeriksa:
•
•
•

berapa lama kontraknya
apakah ada biaya penyambungan layanan atau apabila Anda keluar lebih awal
bahwa pemasok tahu jika Anda menerima konsesi atau tunjangan penghasilan.

Situs Energy Made Easy juga memiliki lembar fakta dalam sejumlah bahasa yang berbeda
(www.energymadeeasy.gov.au/publications-0) dan daftar lembaga ombudsman energi
(www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts) yang dapat dihubungi jika Anda tidak dapat
menyelesaikan masalah dengan pemasok listrik dan gas Anda.

Centrepay
Centrepay adalah layanan pembayaran tagihan secara sukarela
yang gratis bagi para pelanggan Centrelink (kunjungilah
www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay). Anda dapat
menggunakan Centrepay untuk mengatur pemotongan teratur dari pembayaran
Centrelink Anda untuk membayar tagihan, pengeluaran dan biaya rumah tangga,
seperti biaya sewa, gas, listrik, air dan telepon. Anda dapat mulai atau mengubah
pengurangan ini kapan saja. Cara tercepat adalah secara online menggunakan
akun online Centrelink melalui myGov di www.my.gov.au

Telepon dan internet
Di Australian, telepon seluler dikenal sebagai ‘mobile phone’ (telepon genggam) dan telepon
tetap di rumah Anda dikenal sebagai ‘landline phone’ atau ‘landline’ (jalur darat).
Kontrak untuk layanan-layanan ini seringkali disebut ‘plan’. Untuk membandingkan layanan
telepon dan internet, Anda dapat mencari di internet dengan memasukkan istilah seperti
‘mobile plan’, ‘landline plan’ dan ‘internet plan’.
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Pastikanlah ketentuannya dengan seksama dengan perusahaan tersebut dan bacalah
dokumen singkat mereka yang disebut Ringkasan Informasi Kritis (Critical Information
Summary) sebelum menandatangani kontrak.
Ada beberapa ciri umum kontrak telepon dan internet di Australia:
•
•
•

•

•

Layanan biasanya mensyaratkan biaya koneksi.
Anda mungkin perlu memasuki kontrak setahun atau dua tahun.
Kebanyakan layanan telepon genggam menyertakan batas panggilan telepon atau
kuota data setiap bulan untuk jaringan mobile broadband dan Anda mungkin harus
membayar lebih jika Anda melebihi kuota tersebut.
Banyak layanan termasuk peringatan tentang pemakaian – SMS atau email
pemberitahuan bahwa Anda telah melebihi 50%, 85% atau 100% batas
pemakaian bulanan.
Anda dapat memilih dari layanan pra-bayar (bayar sebelum pakai) atau pasca-bayar
(penyedia layanan akan mengirim tagihan secara teratur).

Jika Anda menerima tagihan telepon atau internet dan Anda tidak dapat membayar sesuai
batas waktu, sebaiknya Anda menghubungi perusahaan tersebut.
Panggilan telepon ke negara-negara lain seringkali tidak termasuk dalam batas pemakaian
plan telepon genggam. Panggilan ini bisa menjadi mahal. Anda mungkin perlu mengawasi
panggilan ke luar negeri dengan seksama atau menggunakan kartu telepon pra-bayar
(tersedia di toko serba ada).
Jika Anda ingin menyambungkan internet ke rumah atau mengaksesnya lewat alat nirkabel,
Anda akan perlu memasuki kontrak dengan penyedia layanan internet. Sebelum
menandatangani kontrak apa pun, pastikan Anda sanggup membayar layanan ini dan bahwa
layanan ini memenuhi kebutuhan Anda. Anda juga dapat membeli koneksi internet nirkabel
pra-bayar.
Ada sejumlah program yang memberi akses dan pelatihan internet gratis atau yang
terjangkau. Misalnya, perpustakaan umum dan dewan kota lokal mungkin menawarkan
akses internet gratis.
Sebaiknya Anda hanya memakai perusahaan telepon dan internet yang merupakan anggota
skema Telecommunications Industry Ombudsman (TIO) (terdaftar di
www.tio.com.au/members/members-listing).
Jika ada yang tidak beres dengan layanan telepon atau internet Anda dan perusahaan
tersebut tidak dapat menyelesaikannya, Anda bebas mengajukan keluhan ke TIO dengan
menelepon 1800 062 058 atau mengunjungi www.tio.com.au/making-a-complaint

Pengambilan dan Daur Ulang Sampah Rumah Tangga
Pemerintah lokal biasanya mengelola pengambilan sampah. Biasanya ada bak-bak terpisah
untuk sampah rumah tangga biasa dan bahan-bahan yang dapat didaur ulang seperti botol,
kaleng, kertas dan kardus.
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Untuk memastikan hari-hari pengambilan sampah, hubungi dewan kota lokal atau tanya
tetangga Anda. Lihat pula Bab 12, Partisipasi Sipil.

Surat
Anda dapat mengirim surat dan paket melalui kotak pos atau kantor Australia Post. Harga
perangko untuk surat ke luar negeri lebih mahal dari surat di Australia. Australia Post juga
menyediakan jasa lain yang berguna, seperti pembayaran tagihan dan pembuatan foto
paspor (lihat www.auspost.com.au).
Jika Anda berpindah rumah, Anda dapat mengatur agar surat dialihkan ke alamat baru Anda
(kunjungilah www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html). Anda mungkin
berhak untuk keringanan biaya. Australia Post juga dapat meneruskan alamat baru Anda ke
organisasi lainnya.
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8 Transpor
Dalam bagian ini
Australia adalah negara besar dengan banyak kota yang terpisah oleh jarak jauh.
Ada banyak pilihan transport untuk bepergian melintasi kota atau melintasi negara.
•
•
•
•
•

Angkutan umum
Jasa taksi
Bersepeda
Berjalan
Kendaraan pribadi

Angkutan umum
Angkutan umum di Australia mencakup bus, kereta api, tram dan feri. Anda perlu membayar
ongkos atau membeli tiket untuk menggunakan sebagian besar jasa angkutan. Konsesi
biasanya tersedia bagi pelajar, warga lansia dan pemegang Health Care Card. Tiket
mingguan atau bulanan biasanya lebih murah dari tiket harian atau perjalanan satu kali.
Informasi dan jadwal tersedia di berbagai dewan pemerintah lokal dan pusat informasi untuk
pengunjung, secara online, di stasiun kereta, perpustakaan dan pusat informasi umum.
Negara
bagian
atau
Teritori
ACT

Lembaga Angkutan
Umum

Situs web

ACTION

www.action.act.gov.au

NSW

Transport NSW

www.transport.nsw.gov.au/

NT
Qld

Department of Transport
Translink

SA

Transport SA

Tas.

Metro Tasmania

https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling
www.translink.com.au
www.sa.gov.au/topics/transport-travel-andmotoring/public-transport-and-travel
www.metrotas.com.au

Vic.

Metlink

www.metlinkmelbourne.com.au

WA

Public Transport Authority

www.pta.wa.gov.au/
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Jasa taksi
Taksi atau ‘cab’ beroperasi 24 jam sehari di sebagian besar wilayah Australia. Meteran di
dasbor taksi menunjukkan ongkosnya. Perusahaan taksi tercantum secara online dan di
Yellow Pages di bawah ‘Taxi cabs’. Sebagian besar kota memiliki taksi khusus untuk orang
yang menggunakan kursi roda atau orang yang memiliki disabilitas. Jika Anda bepergian
dengan anak-anak kecil, beri tahu perusahaan taksi saat Anda memesan bahwa Anda
memerlukan kursi khusus untuk anak.
Pilihan lain dari angkutan taksi, seperti Uber atau pengaturan naik mobil bersama secara
informal, mungkin ada di beberapa lokasi.

Bersepeda
Para pengendara sepeda harus mematuhi semua aturan dan tanda jalan, dan sepeda Anda
harus memiliki rem yang berfungsi dan sebuah bel. Jika Anda mengendarai sepeda, Anda
dan penumpang harus mengenakan helm. Saat mengendarai di malam hari, sepeda Anda
harus mempunyai lampu depan dan belakang. Selalu kunci sepeda Anda saat Anda
meninggalkan sepeda itu.
Wilayah lokal atau kota Anda mungkin mempunyai pengaturan khusus yang berlaku untuk
mendorong kegiatan bersepeda, misalnya jalur sepeda khusus (pada dan di luar jalanan),
tempat penyimpanan sepeda yang menyambungkan para pengendara sepeda dengan
angkutan umum.
Anda sebaiknya mengendarai sepeda di dalam jalur sepeda jika ada, karena ini lebih aman,
dan sebagian negara bagian dan teritori mewajibkan hal ini. Jika tidak ada jalur sepeda,
Anda sebaiknya bersepeda sedekat mungkin dengan sisi kiri jalan karena hal ini aman.
Biasanya, tidak lebih dari dua pengendara sepeda yang boleh bersepeda berdampingan.

Berjalan
Kegiatan berjalan merupakan kegiatan rekreasi populer di Australia.
Seberangilah jalan di lampu lalu lintas atau pada tempat penyeberangan pejalan kaki. Lihat
ke kiri dan kanan dengan hati-hati untuk memeriksa lalu lintas. Jangan berjalan di jalanan
atau jalur kereta api.
Jika Anda berencana untuk berjalan di hutan (bush), pastikanlah bahwa Anda membawa
perlengkapan yang sesuai dan beri tahu seseorang ke mana Anda akan pergi.

Kendaraan pribadi
Angkutan pribadi adalah angkutan yang Anda miliki dan gunakan sesuka Anda. Sebagian
besar orang Australia menggunakan mobil dan sepeda motor untuk angkutan pribadi.
Memiliki mobil itu nyaman tapi juga mahal. Ada banyak tanggung jawab yang terkait dengan
kepemilikan dan pemakaian mobil di Australia.
Menumpang, yakni mendapat tumpangan gratis dari orang asing di mobil atau truk mereka,
merupakan hal yang tidak aman dan tidak dianjurkan.
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Surat Izin Mengemudi
Untuk mengemudi mobil dan sepeda motor di Australia, Anda harus memiliki surat izin
mengemudi. Selalu simpan surat izin tersebut dengan Anda saat Anda mengemudi.
Jika Anda tidak memiliki surat izin dari negara lain, Anda perlu lulus Driver Knowledge Test
untuk mendapat Learner’s Permit. Learner’s Permit memungkinkan Anda belajar menyetir
jika Anda ditemani oleh seorang pengemudi yang berlisensi. Anda harus memasang plat “L”
di mobil Anda saat Anda menyetir.
Setelah Anda mengembangkan keterampilan yang sesuai, Anda dapat mengajukan
permohonan untuk mendapat surat izin mengemudi Provisional. Untuk mendapat Provisional
Licence, Anda harus setidaknya berusia 17 tahun, memiliki Learner’s Permit selama jangka
waktu setidaknya enam bulan atau memegang surat izin mengemudi dari negara bagian lain
atau luar negeri. Anda harus mempunyai plat “P” di mobil Anda saat Anda mengemudi.
Jika Anda melewati masa Provisional Anda, Anda dapat mengajukan permohonan untuk
mendapat surat izin terbuka. Jika ada syarat pada surat izin Anda, Anda harus mematuhinya.
Lihatlah pula Bab 1, Apa yang harus dilakukan segera setelah tiba

Undang-undang yang berlaku pada kegiatan menyetir
Anda harus tahu dan mematuhi undang-undang yang berlaku pada kegiatan menyetir.
Misalnya:
•
•
•
•

Kendaraan yang Anda kendarai harus terdaftar dengan pemerintah.
Siapa saja di mobil Anda harus mengenakan sabuk pengaman atau penahan anak
yang tepat.
Menggunakan telepon genggam sambil menyetir itu bertentangan dengan hukum.
Jika Anda terlibat dalam kecelakaan di jalan, Anda harus melaporkan ke polisi segera.

Di Australia, undang-undang lalu lintas sangat ketat. Undang-undang dan peraturan lalu
lintas bervariasi di negara bagian satu dengan yang lainnya. Tidak mematuhi atau melanggar
undang-undang lalu lintas dapat berakibat denda berat, pencabutannya surat izin
mengemudi atau bahkan hukuman penjara. Parkir secara ilegal juga dapat berakibat denda
berat. Batasan kecepatan ditegakkan dan kamera pemantau kecepatan mungkin digunakan
untuk menangkap orang yang melebihi batas kecepatan.
Minum alkohol atau mabuk atau terpengaruh obat-obatan sambil menyetir merupakan hal
ilegal. Tingkat alkohol dalam darah yang diizinkan bervariasi, bergantung pada negara
bagian dan teritori dan kelas surat izin mengemudi yang dimiliki. Polisi mungkin menguji para
pengemudi secara acak untuk mengetes apakah mereka mereka melampaui batas alkohol
yang legal. Lihat pula Bab 6, Hukum Australia.
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Untuk informasi lebih lanjut:
Negara
bagian
atau
Teritori
ACT

Otoritas Angkutan Jalan

Telepon

Situs web

Road Transport Authority
Roads and Maritime
Services
Department of Transport
Department of Transport
and Main Roads

13 22 81

www.rego.act.gov.au

13 22 13

www.rms.nsw.gov.au

1300 654 628

https://nt.gov.au/driving

13 23 80

www.tmr.qld.gov.au/

SA

Transport

13 10 84

www.transport.sa.gov.au

Tas.

Transport Tasmania

1300 135 513

www.transport.tas.gov.au

Vic.

VicRoads

13 11 71

WA

Department of Transport

13 11 56

www.vicroads.vic.gov.au
www.transport.wa.gov.au/index.a
sp

NSW
NT
Qld

Sabuk Pengaman dan Penahan Anak
Setiap orang di mobil Anda harus memakai sabuk pengaman atau penahan anak yang tepat.
Denda dapat dikenakan jika Anda menyetir tanpa mengenakan sabuk pengaman, dan Anda
dapat kehilangan surat izin mengemudi. Ada sabuk pengaman di semua mobil bagi orang
dewasa dan anak-anak yang lebih besar.
Anda memerlukan penahan yang diakui pemerintah untuk bayi dan anak-anak kecil hingga
usia tujuh tahun. Penahan anak-anak harus mematuhi standar Australia, dipasang dengan
benar ke kendaraan dan disesuaikan dengan tepat untuk anak tersebut sesuai usianya:
•
•

•

Anak-anak hingga usia enam bulan harus ditahan di penahan anak yang menghadap
ke belakang, misalnya kapsul bayi.
Dari usia enam bulan hingga usia empat tahun, anak-anak harus diamankan baik
dengan penahan anak yang menghadap ke belakang atau pun yang menghadap ke
depan, contohnya kursi keselamatan anak.
Dari usia empat hingga usia tujuh, anak-anak harus diamankan dalam penahan anak
yang menghadap ke depan atau dengan booster seat dengan sabuk pengaman atau
tali pengaman anak yang dikencangkan dengan benar.

Anak kecil tidak diizinkan untuk duduk di kursi depan kendaraan. Anak yang berusia empat
hingga tujuh tahun tidak diizinkan duduk di kursi depan kecuali semua kursi belakang
ditempati anak-anak di bawah tujuh tahun.
Untuk menyewa penahan keselamatan anak kunjungi www.kidsafe.com.au
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Membeli mobil
Penjualan kendaraan baru dan bekas diiklankan di surat kabar dan secara online.
Kendaraan-kendaraan ini juga tersedia di ruang pamer mobil baru dan tempat penjualan
mobil bekas.
Harga pembelian mobil biasanya tidak termasuk biaya registrasi, bea materai (yang seperti
pajak penjualan) dan asuransi wajib. Biaya-biaya ini biasanya harus dibayar terpisah.
Untuk informasi tentang peminjaman uang untuk membeli kendaraan, hubungilah bank Anda
atau perusahaan keuangan. Jangan lupa memastikan bahwa Anda memahami semua syarat
dan ketentuannya sebelum menandatangani kontrak keuangan.
Jika Anda membeli mobil dan pemilik sebelumnya masih berutang yang belum dilunasi atas
kendaraan itu, maka mobil itu dapat disita kembali atau diambil secara sah oleh perusahaan
yang memberikan utang itu. Untuk memeriksa apakah pemilik sebelumnya berutang uang
atas kendaraan tersebut, hubungilah Personal Property Securities Register (PPSR).
PPSR dapat Anda bila kendaraan tersebut dilaporkan ke polisi sebagai kendaraan curian,
yang dicabut registrasinya karena denda lalu lintas yang belum dibayar, tercatat sebagai
ditabrak kerusakan berat, atau apakah kendaraan tersebut telah tercatat dengan
Commissioner for Fair Trading karena ada kemungkinan gangguan odometer (sabotase
tampilan jarak tempuh). Untuk informasi lebih banyak, telepon 1300 007 777 atau
kunjungilah www.ppsr.com.au/individuals
Semua negara bagian dan teritori mempunyai perhimpunan pengendara mobil yang
menyediakan jasa seperti pemeriksaan kendaraan bagi calon pembeli kendaraan bekas,
informasi mengenai perjalanan wisata dengan mobil, asuransi dan pelayanan di jalan (kalaukalau kendaraan Anda mogok). Banyak jasa yang tersedia baik bagi anggota maupun yang
bukan anggota.
Wilayah

Asosiasi Pengendara Kendaraan Bermotor Telepon

Situs web

National

Australian Automobile Association

02 6247 7311 www.aaa.asn.au

ACT

National Road Motorists Association (NRMA)

132 132

www.nrma.com.au

NSW

National Road Motorists Association (NRMA)

132 132

www.nrma.com.au

NT

Automobile Association of Northern Territory
(AANT)

08 8925 5901 www.aant.com.au

Qld

Royal Automobile Club of Queensland (RACQ) 13 1905

SA

Royal Automobile Association (RAA)

08 8202 4600 www.raa.net

Tas.

Royal Automobile Club of Tasmania (RACT)

132 722

www.ract.com.au

Vic.

Royal Automobile Club of Victoria (RACV)

137 228

www.racv.com.au

WA

Royal Automobile Club (RAC)

131 703

www.rac.com.au/

www.racq.com.au
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9 Kesehatan dan Kesejahteraan
Dalam bagian ini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pendahuluan
Medicare
Health Care Card
Asuransi kesehatan swasta
Bantuan medis
Biaya ambulans
Obat-obatan
Layanan kesehatan negara bagian dan teritori
Layanan disabilitas
Layanan kesehatan jiwa
Konseling untuk penyiksaan dan trauma
Keselamatan anak dan pencegahan kecelakaan
Imunisasi
Layanan dokter gigi
Layanan perawatan lanjut usia di Australia
Keluhan tentang layanan perawatan lanjut usia atau kesehatan
Setelah kematian

Pendahuluan
Di Australia, seorang general practitioner (GP) adalah titik kontak pertama Anda untuk
layanan perawatan kesehatan apa pun, kecuali keadaan gawat darurat. GP akan menaksir
kebutuhan perawatan kesehatan Anda dan akan menentukan cara pengobatan. Hal ini dapat
termasuk meresepkan pengobatan, pengarahan ke pusat patologi atau diagnostik, atau
pengarahan ke spesialis seperti ahli bedah atau dokter konsultan. Spesialis tersebut mungkin
akan menambahkan tes patologi tambahan atau tes-tes lain, dan mungkin memutuskan
bahwa Anda harus diopname.
Anda dapat memilih sendiri GP Anda dan semua atau sebagian biaya GP itu akan
dibayarkan kembali kepada Anda oleh Medicara tergantung cara penagihannya.

Medicare
Pemerintah Australia membantu Anda membayar sebagian dari biaya medis dan rumah sakit
melalui skema perawatan kesehatan nasional yang disebut Medicare. Di bawah Medicare,
perawatan dan akomodasinya gratis jika Anda termasuk pasien umum di rumah sakit umum,
yang dirawat oleh dokter yang ditunjuk oleh rumah sakit. Medicare membantu dengan biaya
kunjungan ke petugas profesional kesehatan (seperti dokter, spesialis, ahli optometri dan
dalam beberapa situasi, dokter gigi dan petugas kesehatan terpadu lain). Jika Anda sering
bertemu dokter, dan sering menjalani tes secara teratur, biaya medis Anda mungkin tinggi.
Biaya mengunjungi dokter atau menjalani tes mungkin akan berkurang begitu Anda
mencapai ambang Medicare Safety Net.
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Para imigran, pengungsi dan pendatang kemanusiaan biasanya mendapat akses langsung
ke perawatan kesehatan di bawah Medicare, bergantung pada visa mereka. Migran temporer
lainnya mungkin harus memiliki asuransi kesehatan swasta.
Beberapa dokter dan petugas profesional kesehatan menagih langsung sekaligus (bulk bill).
Untuk kunjungan yang di-bulk bill, dokter akan menagih Medicare langsung dan Anda tidak
akan perlu membayar biaya sendiri. Dokter atau petugas kesehatan lain mungkin
membebani biaya untuk jasa mereka. Jika demikian, bicarakan dengan petugas kesehatan
atau, untuk informasi lebih lanjut tentang permintaan bayaran Medicare, kunjungilah
www.humanservices.gov.au/medicare Anda harus membawa kartu Medicare Anda
(dan Health Care Card jika ada) saat Anda mengunjungi petugas kesehatan.
Pemerintah Australia membantu dengan biaya beberapa obat sesuai dengan Pharmaceutical
Benefits Scheme (PBS). Jika Anda memerlukan banyak obat, PBS Safety Net mungkin
membantu mengurangi biaya obat resep. Jika Anda mencapai jumlah PBS Safety Net dan
apotekernya telah memberi Anda PBS Safety Net Card, obat PBS Anda akan lebih murah
atau gratis untuk sisa tahun tersebut. Jika Anda memilih merek obat yang lebih mahal, atau
dokter Anda memberikan resep untuk merek obat yang lebih mahal, Anda mungkin masih
perlu membayar lebih banyak. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang PBS di
www.pbs.gov.au/pbs/home
Medicare tidak membayarkan biaya ambulans, sebagian besar layanan dokter gigi dan
kesehatan terpadu, kacamata atau akomodasi di rumah sakit bagi pasien swasta.
Untuk mencari tahu apakah Anda berhak mendaftar pada Medicare, kunjungilah sebuah
Medicare Service Centre dengan membawa paspor atau Immicard serta dokumen yang
menunjukkan kelayakan, seperti surat pemberian visa dari Department of Immigration and
Border Protection atau bukti dari Visa Entitlement Verification Online. Jika Anda berhak,
Anda akan diberi nomor Medicare, yang dapat digunakan untuk segera mengakses layanan
perawatan kesehatan. Kartu Medicare Anda, dengan nomor Medicare Anda, nama Anda dan
nama anggota keluarga lainnya jika mereka terdaftar di kartu yang sama, akan diposkan
kepada Anda.
Untuk informasi lebih lanjut tentang Medicare, kunjungilah
www.humanservices.gov.au/medicare atau kunjungi pusat layanan Department of Human
Services setempat, yang dapat Anda temukan di http://findus.humanservices.gov.au/
Lihat pula Bab 1, Apa yang harus dilakukan segera setelah tiba.

Health Care Card
Jika Anda menerima pembayaran Centrelink atau Anda berpenghasilan rendah, Anda
mungkin berhak untuk mendapat Health Care Card dari pemerintah (lihat
www.humanservices.gov.au/concessioncards). Kartu ini akan memberikan Anda hak atas
konsesi untuk layanan kesehatan, termasuk biaya obat, dokter, dokter gigi dan ambulans.
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Bahkan jika Anda tidak memiliki Health Care Card, Anda masih harus menunjukkan kartu
Medicare Anda dengan Health Care Card Anda untuk semua perawatan rumah sakit dan
medis dasar.
Lihat Bab 10, Keluarga Anda untuk keterangan lebih lanjut.

Asuransi kesehatan swasta
Banyak warga Australia yang memilih membayar asuransi kesehatan swasta, yang
mencakup semua atau sebagian biaya perawatan untuk pasien swasta di rumah sakit swasta
atau umum. Asuransi ini mungkin membayarkan jasa yang tidak dibayarkan oleh Medicare,
seperti perawatan gigi, kebanyakan perawatan mata dan jasa ambulans.
Biaya dan jenis pembayaran bervariasi, jadi jika Anda memutuskan untuk membeli asuransi
kesehatan swasta, yang penting adalah membandingkan asuransi-asuransi yang berbeda
dan memeriksa detailnya dengan seksama sebelum membeli polis tersebut.

Insentif
Pemerintah Australia menawarkan insentif keuangan untuk mendorong agar orang membeli
asuransi kesehatan swasta. Jika Anda sedang mempertimbangkan untuk membeli asuransi
kesehatan swasta, Anda perlu mengetahui tentang;
•

•

•

Private Health Insurance Rebate – Anda mungkin dapat meminta Private Health
Insurance Rebate jika Anda berhak atas Medicare dan telah memiliki polis asuransi
kesehatan yang sesuai yang menyediakan pembayaran untuk perawatan rumah sakit,
perawatan umum (‘tambahan’ atau ‘ekstra’) atau keduanya.
Medicare Levy Surcharge – Medicare Levy Surcharge adalah pajak tambahan satu
persen yang dibayarkan oleh orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan swasta
dan orang yang penghasilannya di atas jumlah tertentu (‘ambang’).
Lifetime Health Cover – Skema ini mendorong orang agar mempunyai asuransi
pembayaran rumah sakit pada usia dini. Batas waktu Lifetime Health Cover untuk
migran baru di Australia adalah yang lebih lambat dari kedua tanggal ini:
o 1 Juli setelah ulang tahun Anda yang ke-31; atau,
o Jika Anda berusia di atas 31 tahun, hari peringatan setahun pertama tanggal
Anda mendaftar sebagai penerima sah manfaat penuh Medicare.

Jika seseorang membeli asuransi rumah sakit setelah batas waktu Lifetime Health Cover
mereka, mereka harus membayar tambahan 2% setiap tahun mereka berusia di atas 30
tahun saat mereka membeli asuransi rumah sakit untuk pertama kalinya. Contoh, jika
seseorang membeli jaminan pembayaran rumah sakit pada asuransi kesehatan swasta
untuk pertama kalinya saat mereka berusia 45 tahun, mereka harus membayar ekstra 30%
untuk jaminan pembayaran rumah sakitnya. Untuk menghindari kewajiban membayar beban
Lifetime Health Cover, Anda harus membeli jaminan rumah sakit dari perusahaan asuransi
kesehatan Australia yang terdaftar sebelum batas waktu Lifetime Health Cover Anda.
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Untuk informasi lebih lanjut:
Informasi asuransi kesehatan swasta

Situs web
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/conte
nt/private-1
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Conte
nt/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm

Asuransi kesehatan swasta
Lifetime Health Cover
Private Health Insurance Ombudsman

www.phio.org.au

Dana kesehatan dan perbandingan
polis

www.privatehealth.gov.au

Bantuan medis
Menemukan Dokter Keluarga
Anda tidak perlu mendaftar pada satu dokter di Australia. Namun, banyak orang mempunyai
dokter keluarga – praktisi medis yang ditemui orang untuk permasalahan kesehatan umum,
termasuk imunisasi, resep obat, surat keterangan medis, pemeriksaan kesehatan, perawatan
kesehatan jiwa dan nasihat kesehatan.
Para dokter ini disebut General Practitioners (GPs). Mereka mungkin bekerja di klinik atau
tempat praktik swasta kecil, atau di pusat medis umum atau swasta dengan dokter-dokter
lain. Anda dapat memilih dokter atau pusat medis mana yang Anda datangi. GP tercantum di
internet dan di daftar petunjuk telepon di bawah ‘Medical practitioners’. Anda dapat
memutuskan apakah Anda mau diperiksa dokter yang sama setiap kali atau Anda bersedia
dirawat oleh dokter yang lain di pusat yang sama.
Anda dapat mengunjungi lebih dari satu tempat praktik untuk menemukan dokter keluarga
pilihan Anda. Beberapa tempat praktik mungkin tidak menerima pasien baru.
Situs healthdirect di www.healthdirect.gov.au juga menampilkan pencarian General Practice
untuk menemukan jasa General Practice terdekat.

Kekhawatiran kesehatan rutin
Jika Anda mempunyai kekhawatiran akan kesehatan Anda yang bukan merupakan keadaan
gawat darurat, pergilah ke dokter keluarga Anda atau ke pusat medis. Anda mungkin perlu
menunggu sebelum dapat bertemu dokter.
Biasanya Anda harus membuat janji temu dengan telepon atau secara online sebelum Anda
tiba. Pastikanlah Anda tepat waktu untuk janji temu Anda.

Tuberkulosis
Jika Anda berasal dari negara di Asia, Afrika, sub kontinen India, Amerika Selatan atau
Eropa Timur, ada kemungkinan Anda pernah terpapar pada tuberkulosis dan memiliki risiko
terinfeksi yang lebih tinggi dan menjadi sakit karenanya.

Hubungi 131 450
85

Walaupun Anda mungkin telah diperiksa mengenai tuberkulosis sebelum Anda tiba di
Australia, Anda masih mungkin mengidap infeksi laten yang tidak ditemukan pada
pemeriksaan x-ray pada dada.
Jika Anda menjadi sakit dan khawatir akan risiko terkena tuberkulosis aktif, bicarakan
dengan dokter keluarga atau hubungilah salah satu layanan informasi dan nasihat lewat
telepon yang tercantum di bawah ini.

Spesialis
Anda tidak dapat berkonsultasi dengan spesialis medis tanpa bertemu dengan dokter umum
(dokter keluarga) terlebih dulu. Dokter tersebut mungkin akan mengarahkan Anda ke
spesialis medis atau spesialis yang lain untuk perawatan lanjutan.

Jalur prioritas penerjemahan dokter
Para dokter mungkin akan menggunakan juru bahasa TIS jika diperlukan. Layanan ini gratis
jika Anda adalah penduduk tetap atau warga negara Australia dan konsultasi medisnya
dibayarkan oleh Medicare. Dokter Anda juga dapat meminta juru bahasa di tempat jika perlu.
Lihat Bab 3, Bahasa Inggris.

Keadaan medis gawat darurat
Perawatan medis gawat darurat tersedia selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu di
instalasi gawat darurat di rumah sakit umum. Rumah sakit umum tercantum di bawah
‘Hospitals’ di White Pages. Perawatan gawat darurat mungkin juga tersedia di beberapa
pusat medis dan beberapa rumah sakit swasta.
Jika Anda atau orang lain benar-benar sakit keras, teleponlah 000 segera dan mintalah
“Ambulance”. Saat Anda ke rumah sakit, bawalah obat-obat Anda dan kartu Medicare
Anda, keanggotaan asuransi kesehatan swasta, kartu Health Care atau Pension Concession.
Jika situasinya bukan gawat darurat, hubungilah dokter keluarga Anda saja.

Layanan informasi dan nasihat kesehatan lewat telepon
Semua negara bagian dan teritori mempunyai layanan kesehatan lewat telepon yang
beroperasi selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Layanan ini menyediakan panduan
gratis dan dapat mengarahkan Anda ke layanan kesehatan lokal.
Anda sebaiknya selalu mencoba menghubungi dokter keluarga Anda terlebih dahulu jika
Anda memiliki masalah kesehatan. Tetapi bila mereka tidak ada, layanan telepon ini
mempunyai perawat-perawat berkualifikasi yang dapat segera memberi Anda nasihat
profesional.
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Negara
bagian atau
Teritori
ACT, NSW,
NT, Tas., SA
dan WA
Qld
Vic.

Layanan
Nasihat
Kesehatan
lewat Telepon

Telepon

Situs Web

healthdirect

1800 022 222

www.healthdirect.gov.au

13 HEALTH
NURSE-ONCALL

13 43 25 84

www.health.qld.gov.au/13health/default.asp

1300 606 024

www.health.vic.gov.au/nurseoncall

Biaya ambulans
Medicare tidak membayarkan biaya transport ambulans. Biaya ambulans bervariasi
bergantung pada negara bagian atau teritori tempat Anda tinggal.
Di Queensland dan Tasmania, layanan ambulans biasanya disediakan secara gratis untuk
penduduk lokal. Di semua negara bagian dan teritori lain, mungkin ada biaya yang
dibebankan. Tarif biaya bervariasi tergantung jarak, sifat penyakit dan apakah Anda berhak
atas konsesi.
Ambulans bisa jadi mahal bahkan hanya untuk jarak pendek jika Anda tidak memiliki
asuransi ambulans. Jika Anda tinggal di luar Queensland atau Tasmania, Anda mungkin
perlu membeli asuransi. Anda dapat melakukan ini lewat skema keanggotaan yang
disediakan oleh layanan ambulans dan dana asuransi kesehatan swasta.
Untuk informasi lebih lanjut lihat Bab 2, Mendapat Bantuan

Obat-obatan
Jika Anda memerlukan obat, dokter Anda mungkin akan memberi resep untuk dibawa ke
apotek. Banyak obat, seperti antibiotik, hanya tersedia dengan resep. Jika Anda memiliki
Health Care Card atau Pension Concession Card yang diberi oleh Centrelink, maka Anda
berhak atas potongan harga untuk obat-obat tertentu. Anda juga harus membawa kartu
Medicare Anda ke apotek.
Yang penting adalah membaca label dan aturan pemakaian pada obat dengan seksama
serta bertanya pada dokter dan apoteker jika Anda tidak yakin. Untuk bantuan atau informasi
tentang obat-obatan, mintalah untuk berbicara dengan apoteker atau telepon Medicine Line
di nomor 1300 633 424.
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Apotek juga dapat memakai juru bahasa lewat telepon, yang merupakan layanan gratis yang
disediakan pemerintah.
Obat-obatan dan
resep
NPS MedicineWise
Medicine Line –
informasi tentang obat
dan resep
Medicare Australia –
informasi tentang
mengklaim resep
obat PBS

Telepon

Situs web

1300 633 424
Senin-Jumat – 9.00
pagi hingga
5.00 sore

www.nps.org.au/contact-us/medicines-line

www.medicareaustralia.gov.au/public/services/
scripts/index.jsp

Layanan kesehatan negara bagian dan teritori
Pemerintah negara bagian dan teritori menyediakan layanan rumah sakit, kesehatan
masyarakat dan perawatan paliatif.

Pusat kesehatan masyarakat
Pusat kesehatan masyarakat menyediakan layanan kesehatan bagi orang-orang segala usia
dengan biaya rendah. Tidak semua pusat kesehatan menyediakan layanan yang sama.
Layanan-layanan tersebut dapat termasuk perawatan, pendidikan dan penggalakan
kesehatan, fisioterapi, perawatan gigi, perawatan medis, konseling dan kesejahteraan sosial.

Layanan kesehatan bagi keluarga dengan anak-anak kecil
Layanan bersalin dan kesehatan anak biasanya tersedia gratis bagi keluarga dengan anakanak yang baru lahir hingga berusia masuk ke sekolah. Layanan-layanan ini menawarkan
informasi, imunisasi, dan nasihat tentang perkembangan anak-anak, cara mengasuh anak
dan nutrisi bagi anak-anak kecil.

Layanan kesehatan perempuan
Layanan kesehatan perempuan menyediakan bantuan dengan permasalahan kesehatan
reproduksi, pemeriksaan kanker serviks dan payudara, permasalahan alkohol dan obatobatan, permasalahan kesehatan jiwa serta penyerangan seksual dan kekerasan dalam
rumah tangga, termasuk mutilasi atau pemotongan alat kelamin perempuan. Lihat pula
Bab 6, Hukum Australia.

Layanan bagi orang-orang dari latar belakang yang beragam
Banyak rumah sakit dan pusat kesehatan besar mempunyai petugas kesehatan yang
menyediakan layanan bagi komunitas migran setempat. Layanan-layanan ini termasuk
konseling, nasihat, rujukan dan informasi kesehatan.
Hubungilah rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat setempat untuk memastikan
apakah ada Multicultural Health Worker untuk kelompok bahasa Anda.
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Untuk menemukan layanan kesehatan:
Negara
bagian
atau
Teritori
ACT

Lembaga kesehatan

Situs web

ACT Health

NSW

NSW Ministry of Health

http://health.act.gov.au/our-services/which-healthservice-suits-you-best
www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx

NT

Department of Health

www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx

Qld

Queensland Health

www.health.qld.gov.au

SA

SA Health

www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Co
ntent/SA+Health+Internet/

Tas.

Department of Health and
Human Services
Department of Health and
Human Services

www.dhhs.tas.gov.au

Department of Health

http://ww2.health.wa.gov.au/

Vic.
WA

https://www2.health.vic.gov.au/

Layanan disabilitas
National Disability Insurance Scheme (NDIS) memberikan bantuan perseorangan bagi
orang-orang dengan. Disabilitas permanen dan signifikan yang berhak, keluarga mereka dan
pengasuh mereka. Bantuan NDIS tidak dikenai uji kelayakan (means tested) dan tidak
berdampak pada tunjangan penghasilan seperti dana pensiun bantuan disabilitas atau
pembayaran pengasuh.
Pada saat ini, Anda harus memenuhi syarat usia dan lokasi untuk dapat mengakses NDIS.
Informasi tentang kelayakan ada di www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
Jika Anda tidak berada di daerah NDIS, Anda mungkin dapat mengakses layanan
disabilitas yang sudah ada. Untuk informasi lebih mengenai layanan ini, kunjungi
www.ndis.gov.au/people-disability/other-services
Layanan negara bagian dan teritori menyediakan beragam bantuan dan layanan yang
tersedia bagi orang dengan disabilitas, keluarga mereka dan pengasuh mereka.
Negara
bagian
Lembaga disabilitas Telepon
atau
Teritori

Situs web

ACT

www.communityservices.act.gov.au/disabil
ity_act

Disability ACT

133 427
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Negara
bagian
Lembaga disabilitas Telepon
atau
Teritori
Department of Family
and Community
NSW
Services (Ageing,
Disability and Home
Care)
NT

Qld

SA

Northern Territory
Government Office of 1800 139 656
Disability
Department of
Communities, Child
Safety and Disability
Services
Disability Information
Service

Situs web

www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support

http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability
/Office_of_Disability/index.aspx

13 QGOV
atau
13 74 68

www.communities.qld.gov.au/ndis

1300 786 117

www.sa.gov.au/topics/communitysupport/disability

Tas.

Tasmanian
Government Disability
1300 135 513
and Community
Services

www.dhhs.tas.gov.au/disability

Vic.

Department of Health
1300 650 172
and Human Services

www.dhhs.vic.gov.au

WA

Disability Services
Commission

(08) 9426 9200
Telepon gratis www.disability.wa.gov.au
1800 998 214

Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan disabilitas:
Organisasi nasional

Situs web

Department of Social Services –
program dan layanan

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-andcarers/programmes-services

Department of Human Services –
bantuan bagi difabel

www.humanservices.gov.au/disability

Lembaga dan situs yang berhubungan www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-anddengan disabilitas
carers/related-agencies-sites
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Organisasi nasional

Situs web

Informasi tentang bantuan pemerintah,
www.australia.gov.au/information-andmanfaat dan pembayaran bagi orang
services/benefits-and-payments/people-with-disability
dengan disabilitas dan pengasuhnya

Layanan kesehatan jiwa
Jika Anda memerlukan bantuan untuk permasalahan kesehatan jiwa atau penyakit jiwa,
hubungilah dokter keluarga Anda atau pusat kesehatan masyarakat.
Jika Anda membutuhkan bantuan mendesak, hubungilah tim psikiater di rumah sakit terdekat
atau pada jalur bantuan di bawah:
Bantuan Kesehatan Jiwa
Lifeline – Jalur Bantuan 24 Jam
Kids Helpline – Jalur Bantuan 24 Jam
Mens Helpline Australia – Jalur Krisis 24
Jam
Suicide Call Back Service – layanan
konseling nasional yang gratis

Telepon
Situs web
13 1114
www.lifeline.org.au/
1800 55 1800 www.kidshelp.com.au/
1300 789 978 www.mensline.org.au/
1300 659 467 www.suicidecallbackservice.org.au

Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan dan program yang disediakan oleh Department
of Social Services untuk mendukung kesehatan jiwa di tingkate komunitas, termasuk:
•
•
•

Family Mental Health Support Service (FMHSS)
Personal Helpers and Mentors (PHaMs)
Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS)

kunjungilah www.dss.gov.au/mental-health

Konseling untuk penyiksaan dan trauma
Layanan khusus untuk membantu orang yang telah mengalami trauma dan penyiksaan:
Negara
bagian
atau
Teritori
ACT
NSW

NT

Konseling untuk Penyiksaan dan
Trauma
Companion House – Membantu Para
Korban Penyiksaan dan Trauma
Service for the Treatment and
Rehabilitation of Torture and Trauma
Survivors (STARTTS)
Melaleuca Refugee Centre –
Layanan Pendukung bagi Para
Korban Penyiksaan dan Trauma

Telepon

Situs web

02 6251 4550

www.companionhouse.org.
au

02 9794 1900

www.startts.org.au/

08 8985 3311

www.melaleuca.org.au
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Negara
bagian
atau
Teritori
Qld

SA

Tas.

Vic.
WA

Konseling untuk Penyiksaan dan
Trauma
Queensland Program of Assistance
to Survivors of Torture and Trauma
(QPASTT)
Survivors of Torture and Trauma
Assistance and Rehabilitation Service
(STTARS)
Phoenix Centre – Layanan
Pendukung bagi Para Korban
Penyiksaan dan Trauma
Foundation House – Victorian
Foundation for Survivors of Torture
(VFST)
Association for Services to Torture
and Trauma Survivors (ASeTTS)

Telepon

07 3391 6677

08 8206 8900

Situs web

www.qpastt.org.au

www.sttars.org.au

03 6234 9138

http://mrchobart.org.au/pho
enix-centre/

03 9388 0022

www.foundationhouse.org.
au

08 9227 2700

www.asetts.org.au

Keselamatan anak-anak dan pencegahan kecelakaan
Kidsafe, Yayasan Pencegahan Kecelakaan pada Anak di Australia, merupakan organisasi
non-pemerintah yang menyediakan informasi dan layanan tentang keselamatan anak-anak
dan pencegahan kecelakaan bagi orangtua dan masyarakat di www.kidsafe.com.au
Beberapa lembar fakta yang telah diterjemahkan tersedia di bagian Western Australia dan
Victoria di situs web tersebut.

Imunisasi
Imunisasi melindungi anak-anak dan orang dewasa dari infeksi dan penyakit berbahaya.
Imunisasi tidak bersifat wajib, namun dianjurkankan bagi semua anak-anak dan beberapa
orang dewasa. Beberapa negara bagian dan teritori mewajibkan adanya catatan imunisasi
anak sebelum anak tersebut masuk ke tempat penitipan anak atau masuk ke sekolah.
Sebagian besar vaksinasi diberikan oleh dokter keluarga Anda atau pusat kesehatan
masyarakat Anda. Namun, beberapa vaksinasi diberikan di sekolah. Hubungilah dokter
keluarga Anda atau pusat kesehatan masyarakat untuk mencari tahu lebih banyak lagi.
Australian Childhood Immunisation Register (ACIR) di www.humanservices.gov.au/acir
merupakan catatan nasional yang mencatat vaksinasi yang diberikan pada anak-anak dan
anak-anak muda di bawah usia 20 tahun.
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Anak-anak dan orang yang berusia muda yang berusia di bawah 20 tahun yang terdaftar
pada Medicare akan secara otomatis disertakan di dalam ACIR. Bawalah catatan imunisasi
mereka ke dokter, supaya mereka dapat mencatat perincian imunisasi di luar negeri di
catatan mereka.
Imunisasi merupakan persyaratan beberapa pembayaran dari pemerintah
(www.humanservices.gov.au/immunisation). Satu-satunya pengecualian dari imunisasi yang
berlaku adalah karena alasan-alasan medis.
Informasi tentang Imunisasi

Telepon

Situs web

National Immunisation Information Line

1800 671 811 www.immunise.health.gov.au

Australian Childhood Immunisation Register

1800 653 809 www.humanservices.gov.au/acir

Layanan dokter gigi
Kesehatan mulut yang baik merupakan hal penting dalam kesehatan dan kesejahteraan
pada umumnya. Para dokter gigi swasta merupakan penyedia utama perawatan gigi. Dokter
gigi swasta biasanya mebebankan biaya untuk jasa mereka. Mereka tercantum di daftar
petunjuk telepon. Anda mungkin perlu memperoleh asuransi kesehatan swasta untuk
membantu membayarkan biaya layanan dokter gigi.
Child Dental Benefits Schedule (di www.humanservices.gov.au/childdental) memungkinkan
anak-anak yang berhak yang berusia antara dua hingga 17 tahun untuk menerima bayaran
sebesar hingga $1000 untuk layanan dokter gigi dasar. Manfaat ini dibatasi selama dua
tahun kalender berturut-turut. Jika Anda berhak, Department of Human Services akan
menghubungi Anda.
Pemerintah negara bagian dan teritori menyediakan beberapa jenis perawatan kesehatan
mulut gratis (termasuk gigi palsu dan pengurangan rasa nyeri) kepada pemegang kartu
konsesi Centrelink. Hubungilah pusat kesehatan atau rumah sakit terdekat untuk keterangan
lebih rinci tentang layanan di daerah Anda. Hubungilah Centrelink untuk mengetahui apakah
Anda berhak atau tidak.

Layanan perawatan lanjut usia di Australia
Saat Anda menjadi semakin tua, Anda memiliki pilihan tentang siapa yang akan mengasuh
Anda, dan apakah Anda mau tetap tinggal di rumah sendiri atau pindah ke rumah perawatan
lansia. Layanan perawatan lanjut usia dirancang untuk membantu Anda hidup secara
mandiri, dan memberi Anda pilihan tentang perawatan Anda.
Pemerintah Australia memberikan subsidi pada sejumlah layanan perawatan lanjut usia di
Australia. Jika keadaan pribadi Anda memungkinkan, Anda diharapkan untuk menyumbang
biaya perawatan Anda sendiri.
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Situs My Aged Care di www.myagedcare.gov.au mempunyai informasi tentang pilihan-pilihan
Anda, dan cara mengakses layanan perawatan lanjut usia. Situs ini akan membantu Anda
memahami sistem perawatan lanjut usia, dan cara mengakses bantuan dan layanan.
Ada terjemahan informasi di situs tersebut. Anda juga dapat menghubungi My Aged Care
di nomor 1800 200 422 atau lewat TIS National untuk mendiskusikan kebutuhan perawatan
lanjut usia Anda.
Dua pilihan untuk perawatan lanjut usia adalah:
•

•

Jika Anda mau terus tinggal di rumah, Anda dapat memperoleh bantuan untuk tugastugas sehari-hari yang sudah tidak bisa lagi Anda lakukan sendiri, seperti mengganti
bola lampu, berkebun, mandi dan berpakaian atau berbelanja keperluan sehari-hari.
Anda juga dapat memperoleh rangka berjalan (walking frame) untuk membantu
Anda berjalan.
Anda dapat pindah ke rumah perawatan lanjut usia jika Anda merasa Anda tidak bisa
lagi tinggal di rumah Anda sendiri.

My Aged Care dapat mendiskusikan kebutuhan Anda dan mengatur penilaian untuk
membicarakan situasi Anda dengan lebih rinci dan mencari tahu apakah Anda berhak
mendapat layanan perawatan lanjut usia yang disubsidi pemerintah – untuk informasi lebih
lanjut kunjungilah www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment atau telepon nomor
1800 200 422.

Keluhan tentang layanan perawatan lanjut usia
atau kesehatan
Siapa saja yang ingin mengajukan keluhan tentang rumah-rumah Aged Care, paket
perawatan di rumah atau layanan Commonwealth Home Support Program berhak
menghubungi Aged Care Complaints Commissioner. Layanan ini gratis. Anda dapat
menghubungi Aged Care Commissioner:
•
•
•

Secara online – www.agedcarecomplaints.gov.au/
Lewat telepon – hubungi 1800 550 552
Secara tertulis – alamatkan keluhan tertulis ke:
Aged Care Complaints Commissioner
GPO Box 9848 (Ibukota dan negara bagian/teritori Anda)

Anda dapat menghubungi My Aged Care di nomor 1800 200 422 atau melalui situs
MyAgedCare di www.myagedcare.gov.au/ jika Anda khawatir tentang pengalaman
My Aged Care Anda.
Jika Anda khawatir tentang perawatan kesehatan yang disediakan kepada Anda atau orang
lain, Anda dapat mengajukan keluhan ke komisi keluhan kesehatan independen di negara
bagian atau teritori Anda.
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Negara
Bagian
atau
Teritori
ACT
NSW
NT
Qld
SA
Tas.
Vic.
WA

Lembaga Urusan Keluhan
Perawatan Kesehatan

Telepon

Human Rights Commission

02 6205 2222 http://hrc.act.gov.au/olderpeople

Health Care Complaints
Health and Community Services
Complaints Commission
Office of the Health
Ombudsman
Health and Community Services
Complaints Commissioner
Office of the Health Complaints
Commissioner
Office of the Health Services
Commissioner
Health and Disability Services
Complaints Office

1800 043 159 www.hccc.nsw.gov.au

Situs web

1800 004 474 www.hcscc.nt.gov.au
133 646

http://www.oho.qld.gov.au

1800 232 007 www.hcscc.sa.gov.au
1800 001 170

www.healthcomplaints.tas.gov.a
u

1800 136 066 www.health.vic.gov.au/hsc
1800 813 583 www.hadsco.wa.gov.au

Setelah kematian
Saat seseorang meninggal di Australia, dokter harus menandatangani sertifikat yang
memastikan kematian tersebut. Pengaturan pemakaman tidak dapat dibuat hingga sertifikat
ini diterbitkan.
Biaya pemakaman di Australia bisa jadi mahal dan berkisar antara $4.000 hingga $15.000.
Kadang-kadang polis asuransi dapat membantu membayar biaya pemakaman dan biayabiaya lain setelah kematian. Kadang-kadang orang yang meninggal sudah mengatur sendiri
pembayaran pemakamannya, atau telah mengungkapkan pilihan mereka di Will mereka.
Will adalah dokumen hukum tertulis yang menyatakan cara barang milik orang yang
meninggal dibagikan setelah kematiannya, siapa yang akan mengurusi anak-anaknya, dan
instruksi lain seperti hibah kepada lembaga amal dan donasi organ. Agar sah, Will harus
disaksikan oleh dua orang yang tidak mendapat keuntungan dari Will itu. Will tersebut
biasanya juga menunjuk seorang Executor.
Executor dari Will tersebut bertanggung jawab membagikan aset orang tersebut kepada
orang-orang yang namanya tertera di Will, mengelola urusan pajak untuk tanah milik
almarhum dan memastikan bahwa instruksi di dalam Will dilaksanakan. Setiap Negara
Bagian dan Teritori mempunyai Public Trustee yang dapat bertindak sebagai Executor
(biasanya ada biaya).
Jika orang tersebut tidak meninggalkan Will, tanah milik tersebut dibagi sesuai formula yang
ditetapkan oleh hukum. Jika tidak ada sanak saudara dekat, tanah tersebut dapat dibayarkan
kepada pemerintah negara bagian atau teritori.
Ada bantuan untuk mengatasi kesedihan dan rasa kehilangan orang tercinta.
Untuk informasi lebih:
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Nasihat
Apa yang perlu
dilakukan setelah
kematian
Membuat Will

Situs web
www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death

Organ Donation
Register

www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-powerof-attorney
www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-yourfuneral
www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/wills-and-powers-of-attorney/wills
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australianorgan-donor-register

Bantuan untuk rasa
kehilangan

www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/death-and-bereavement

Membayar
pemakaman
Public Trustees
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10 Keluarga Anda
Dalam bagian ini
•
•
•
•
•
•
•

Pernikahan dan hubungan lain
Layanan bagi pemuda
Orangtua
Tunjangan Anak
Warga lanjut usia
Menemukan sanak saudara
Keluarga Anda dan Centrelink

Di Australia, peran keluarga mungkin berbeda dengan apa yang Anda anggap biasa.
Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Laki-laki dan
perempuan yang pergi bekerja merupakan hal yang dapat diterima dan umum. Laki-laki dan
perempuan juga berbagi tanggung jawab rumah tangga, seperti menjaga anak, memasak
dan bersih-bersih.
Beberapa anggota keluarga akan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka di
Australia lebih cepat dari yang lain. Contohnya, anak-anak seringkali belajar bahasa Inggris
lebih cepat dari orangtuanya.
Menyesuaikan diri dengan kehidupan baru dengan bekerja sama sebagai sebuah keluarga
merupakan hal penting. Anda mungkin perlu mencari bantuan dan bab ini menyediakan
informasi tentang beberapa layanan yang tersedia tersebut. Di Australia, mendapat bantuan
untuk menyokong keluarga Anda merupakan hal yang normal dan dapat diterima.
Kunjungilah www.humanservices.gov.au/servicefinder untuk tautan ke bantuan pemerintah
dan masyarakat.

Pernikahan dan hubungan lain
1800RESPECT menyediakan layanan konseling, informasi dan rujukan bagi orang yang
mencari bantuan atau informasi tentang kekerasan keluarga dan kekerasan dalam rumah
tangga serta penyerangan seksual. Konselor profesional tersedia 24 jam sehari, tujuh hari
seminggu. Mereka juga dapat membantu siapa saja yang khawatir tentang teman, sanak
saudara, kolega atau klien. Telepon 1800 737 732 atau kunjungi www.1800respect.org.au
Family Relationship Advice Line menyediakan informasi tentang permasalahan hubungan
keluarga, nasihat tentang pengaturan pengasuhan anak-anak setelah berpisah dan merujuk
penelepon ke layanan lokal yang menolong keluarga membangun hubungan yang lebih baik
atau mengatasi perpisahan. Advice Line ini beroperasi dari jam 8 pagi hingga 8 malam,
Senin sampai Jumat, dan jam 10 pagi hingga 4 sore pada hari Sabtu, kecuali pada hari libur
nasional. Telepon 1800 050 321 (gratis) atau kunjungilah
www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationshipsadvice-line.aspx
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Family Relationships Online menyediakan informasi tentang hubungan keluarga dan
perpisahan. Keluarga dapat mencari tahu tentang layanan ini untuk membantu mengatasi
permasalahan dalam hubungan dan pengaturan untuk anak-anak setelah berpisah.
Kunjungilah www.familyrelationships.gov.au
MensLine Australia menyediakan konseling, informasi dan rujukan untuk membantu pria
yang bermasalah dengan kehidupan keluarganya atau hubungan utamanya. Jalur ini juga
menyediakan bantuan dan informasi bagi wanita dan anggota keluarga yang khawatir akan
pasangan, suami atau ayah mereka. Jalur ini beroperasi 24 jam sehari, tujuh hari seminggu.
Telepon 1300 789 978 atau kunjungilah www.mensline.org.au

Layanan bagi pemuda
Lembaga-lembaga masyarakat mengadakan program bagi orang yang berusia di bawah
25 tahun. Pekerja sosial untuk pemuda (youth worker) berkualifikasi dan berpengalaman dan
mereka memberi informasi, bantuan dan kegiatan pada anak-anak muda di lingkungan yang
aman, seringkali di Youth Centre (Pusat Pemuda) atau di dewan kota lokal.
Untuk bantuan lebih banyak:
Layanan Pemuda Nasional

Telepon

Situs web

Kids Helpline – konseling 24 jam
1800 551 800 www.kidshelpline.com.au
untuk usia lima hingga 25 tahun.
Headspace – layanan intervensi
dini untuk usia 12 - 25 tahun.

1800 650 890 https://headspace.org.au

YouthBeyondBlue – bantuan 24
jam bagi pemuda yang menderita 1300 22 4636 www.youthbeyondblue.com
depresi dan penyakit jiwa
Department of Education and
Training
Generation Success – sumber
daya untuk membantu
pekerja muda
Youth Employment

https://education.gov.au/youth

Tautan dari Australian Institute of
Family Studies

https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplinesand-telephone-counselling-services-children-y

Reconnect – membantu orang
berusia 12 - 18 tahun yang
menjadi tuna wisma atau yang
berisiko menjadi tuna wisma

www.dss.gov.au/our-responsibilities/housingsupport/programmesservices/homelessness/reconnect/reconnectservices

www.employment.gov.au/generation-successyouth-employment-initiative
www.employment.gov.au/job-seekers-0
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Layanan Pemuda Nasional
Telepon
Office of the Children’s eSafety
Commissioner – untuk
melaporkan cyberbullying serius
yang ditargetkan pada anak-anak
di bawah 18 tahun.

Situs web

www.esafety.gov.au/reportcyberbullying

Negara-negara bagian dan teritori juga menyediakan layanan pemuda:
Negara
bagian atau Layanan Pemuda
Teritori
ACT
Youth InterACT

Situs web
www.youth.act.gov.au

NSW

Youth NSW

www.youth.nsw.gov.au

NT

Office of Youth Affairs

www.youth.nt.gov.au

Qld

Queensland Youth

www.communityservices.qld.gov.au/youth

SA

South Australia Youth Site

www.officeforyouth.sa.gov.au

Tas.

Office of Children and Youth Affairs

www.linkzone.tas.gov.au

Vic.

Youth Central

www.youthcentral.vic.gov.au

WA

Office for Youth

www.wa.gov.au/information-about/yourcommunity/youth

Hubungi dewan kota lokal untuk program rekreasi atau yang lainnya bagi para pemuda.

Orangtua
Warga Australia menjunjung perihal menjadi orangtua (parenting), tapi juga mengakui bahwa
menjadi orangtua yang “baik” itu tidak selalu mudah. Informasi dan bantuan tersedia dari
berbagai organisasi.
Mendisiplinkan anak-anak merupakan bagian penting dari parenting, tetapi hukuman fisik di
Australia bersifat ilegal. Anda dapat menggunakan bentuk disiplin yang lain, seperti
mencabut hak istimewa atau menyuruh anak Anda ke kamarnya. Beri anak Anda imbalan
atas perilakunya yang baik dan ajarilah dengan memberikan contoh.
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Jika Anda mempunyai masalah mendisiplinkan anak-anak Anda, mintalah bantuan dari
layanan konseling keluarga dan bantuan untuk orangtua:
Informasi tentang parenting

Situs web

Family and Relationship Advice Line
(Telepon 1800 050 321)

www.familyrelationships.gov.au

MyChild

www.mychild.gov.au/

Raising Children Network
Australian Childhood Foundation –
termasuk terjemahan informasi

www.raisingchildren.net.au

Menjadi orangtua bagi para pemuda

www.abcdparenting.org

Kidsafe

www.kidsafe.com.au
www.australia.gov.au/information-andservices/family-and-community/caring-forchildren

www.kidscount.com.au/en

Tautan Pemerintah Australia

Tunjangan anak
Skema Child Support, yang dilaksanakan oleh Department of Human Services, membantu
orangtua yang berpisah mengelola pembayaran tunjangan anak demi kebaikan anak-anak
mereka. Hubungilah departemen tersebut untuk mendiskusikan pilihan tunjangan anak Anda.
Santunan Anak
Situs Child Support
Telepon Child Support

Detail kontak
www.humanservices.gov.au/childsupport
131 272

Informasi dalam bahasa lain

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Informasi bagi para migran, pengungsi dan
pengunjung

www.humanservices.gov.au/multicultural

Warga lanjut usia
Ada banyak lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat yang memberikan layanan bagi
warga yang berusia 50 tahun.
Pemerintah Australia menyediakan:
•
•

Age Pension – tunjangan penghasilan dan akses ke konsesi bagi warga Australia
lanjut usia yang berhak di www.humanservices.gov.au/agepension
My Aged Care – informasi tentang pilihan Anda, dan cara mengakses layanan di
www.myagedcare.gov.au

Lihat pula Bab 9, Kesehatan dan Kesejahteraan
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Semua Negara Bagian dan Teritori memiliki skema Seniors Card. Kartu ini gratis dan
memberikan pemegangnya hak atas konsesi dan potongan harga di bisnis-bisnis yang
berpartisipasi.
Untuk informasi lebih lanjut:
Informasi tentang
Warga Lanjut Usia
Centrelink

Telepon

Situs web

132 300

www.humanservices.gov.au/olderaustralians

My Aged Care

1800 200 422

www.myagedcare.gov.au

Skema Seniors Card

www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/olderaustralians/seniors-card
www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/olderaustralians

AusGov –
Warga Australia Lanjut
Usia

Menemukan sanak saudara
Palang Merah Australia (Red Cross) menyediakan layanan pelacakan dan penyampaian
pesan bagi sanak saudara yang telah terpisah karena perang, gangguan sipil dan bencana
alam. Jaringan masyarakat Palang Merah di seluruh dunia membantu orang menemukan
anggota keluarga yang hilang di luar negeri. Jaringan ini juga membantu mereka yang
berada di luar negeri untuk menemukan orang yang sekarang tinggal di Australia.
Untuk menghubungi Layanan Pelacakan dan Pengungsi Internasional Palang Merah (Red
Cross International Tracing and Refugee Service):
Palang Merah Australia
E-mail

Kontak detail
natinfo@redcross.org.au

Situs Red Cross [Palang
Merah]
National

www.redcross.org.au

ACT

02 6234 7600

NSW

02 9229 4111 atau Telepon gratis 1800 812 028

NT

08 8924 3900

Qld

07 3367 7222 atau Telepon gratis 1300 554 419

SA

08 8100 4500

Tas.

03 6235 6077

Vic.

03 8327 7700 atau Telepon gratis 1800 131 701

WA

08 9225 8888 atau Telepon gratis 1800 810 710

03 9345 1800
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Keluarga Anda dan Centrelink
Department of Human Services menyediakan pembayaran dan layanan sosial, kesehatan
dan yang lainnya melalui Centrelink dan Medicare. Layanan dan pembayaran ini bervariasi
tergantung kebutuhan setiap individu dan keluarga. Hubungi Centrelink segera untuk
mendapat bantuan jika keadaan Anda berubah, misalnya, jika Anda mempunyai anak,
kehilangan pekerjaan atau jatuh sakit.
Centrelink membantu orang menjadi lebih berdikari dan membantu orang lain menemukan
pekerjaan, selagi menopang mereka yang perlu dibantu. Centrelink juga membantu mereka
yang membutuhkan bantuan khusus selama tahap-tahap hidup yang berbeda-beda,
misalnya merencanakan masa pensiun atau menderita penyakit atau krisis.

Dalam bagian ini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Memastikan identitas Anda
Bantuan dalam bahasa lain
Bantuan berurusan dengan Centrelink
Masa tunggu Centrelink
Mengklaim pembayaran Centrelink
Pembayaran untuk keluarga
Warga negara Selandia Baru (yang bukan warga negara Australia)
Crisis Payment bagi para pengungsi dan pendatang dengan dasar kemanusiaan
Layanan Centrelink lain
Konsesi untuk orang berpenghasilan rendah
Perubahan keadaan
Definisi pasangan
Tinjauan ulang dan naik banding
Kerahasiaan informasi Anda
Pemuda
Jaminan Bantuan

Memastikan identitas Anda
Di Centrelink Anda perlu menyediakan dokumen untuk memastikan identitas Anda
(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity) – misalnya, paspor dan
dokumen perjalanan, detail rekening bank dan detail tempat tinggal.

Bantuan dalam bahasa lain
Informasi dalam bahasa lain
Centrelink memiliki sejumlah terjemahan informasi di
www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language tentang pembayaran
dan layanan yang dapat Anda baca, tonton atau dengarkan.
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Centrelink mempunyai serangkaian video New to Australia yang tersedia dalam 10 bahasa
yang mencakup topik-topik seperti pembayaran, mencari kerja, kartu Medicare dan Health
Care Card. Anda dapat mengakses video-video ini di
www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Layanan Telepon Multibahasa
Jika Anda adalah penutur bahasa selain bahasa Inggris, Anda dapat menghubungi layanan
telepon multibahasa kami di nomor 131 202 (jam 8 pagi – 5 sore waktu setempat) dan dapat
berbicara dengan seseorang dalam bahasa Anda tentang pembayaran dan layanan
Centrelink.

Juru bahasa
Jika Anda tidak bisa berbicara bahasa Inggris, Centrelink dapat menyediakan juru bahasa
untuk janji temu Anda, gratis. Untuk mengatur jasa penerjemah, teleponlah 131 202 atau
mintalah di Centrelink Service Centre setempat.

Terjemahan dokumen Anda
Centrelink dapat mengatur agar dokumen-dokumen yang Anda perlukan untuk membantu
Anda mengklaim pembayaran dan layanan diterjemahkan secara cuma-cuma. Telepon
131 202 atau mintalah di Centrelink Service Centre setempat.

Petugas Layanan Multikultural
Petugas Layanan Multikultural (lihat www.humanservices.gov.au/mso) menyediakan
informasi tentang program dan layanan Centrelink kepada migran dan komunitas-komunitas
pengungsi, dan berkonsultasi secara luas untuk membantu meningkatkan pelayanan.

Surat-surat Centrelink
Anda harus membaca semua surat yang dikirim oleh Centrelink kepada Anda dan
menanggapi surat-surat itu jika perlu. Teleponlah 131 202 jika Anda ingin agar suatu surat
dijelaskan dalam bahasa Anda.

Bantuan berurusan dengan Centrelink
Anda dapat menunjuk orang lain atau organisasi ('nominee'), untuk bertindak sebagai wakil
Anda. Lihat www.humanservices.gov.au/nominees
Centrelink
Centrelink
Informasi bagi migran,
pengungsi dan pengunjung
Informasi dalam bahasa lain
Untuk informasi dalam
bahasa lain

Rincian kontak
www.humanservices.gov.au/centrelink

Maksud untuk mengklaim

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim

www.humanservices.gov.au/multicultural
www.humanservices.gov.au/yourlanguage
131 202
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Centrelink

Rincian kontak

Memastikan identitas Anda

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-ofidentity

Mengunjungi pusat layanan

www.humanservices.gov.au/findus

Masa tunggu Centrelink
Semua penduduk dan migran temporer yang baru tiba (kecuali pengungsi dan pendatang
dengan dasar kemanusiaan) harus menunggu 104 minggu (Newly Arrived Resident's Waiting
Period) sebelum dapat menerima sebagian besar pembayaran dan tunjangan. Masa Tunggu
tidak berlaku pada pembayaran bantuan bagi keluarga (lihat Pembayaran bagi Keluarga).
Untuk informasi lebih banyak, lihat www.humanservices.gov.au/families
Durasi masa tunggu dan kepada siapa masa tunggu ini berlaku bervariasi sesuai jenis
tunjangan dan tanggal kedatangan di Australia. Masa yang dihabiskan di Australia sebagai
penduduk Australia pada waktu apa pun di kehidupan Anda dihitung dalam masa
tunggu Anda.
Selama masa tunggu ini, Anda dapat mendaftar pada jobactive untuk mendapat bantuan
menemukan pekerjaan. Anda juga dapat menggunakan fasilitas pekerjaan swadaya yang
tersedia di Centrelink Service Centres.

Pengecualian dari Newly Arrived Resident's Waiting Period
Pengecualian dari Newly Arrived Resident's Waiting Period berlaku pada:
•
•
•
•

Warga negara Australia
Anggota keluarga warga negara atau penduduk jangka panjang Australia
Orang atau anggota keluarga orang yang tiba melalui program kemanusiaan
Pemegang subkelas visa tertentu

Jika Anda mengalami kesulitan karena perubahan besar keadaan Anda, Anda mungkin bisa
segera mendapat bantuan khusus. Kehilangan pekerjaan atau tidak dapat menemukan
pekerjaan biasanya tidak dianggap perubahan keadaan yang substansial. Ajukan klaim Anda
pada Centrelink untuk mencari tahu apakah Anda berhak atau tidak.

Syarat penduduk yang memenuhi ketentuan
Tunjangan pensiun dan beberapa tunjangan tidak menerapkan masa tunggu untuk penduduk
yang baru tiba, tetapi memiliki masa tunggu ‘penduduk memenuhi ketentuan’:
•
•

Parenting Payment and Widow Allowance: 104 minggu.
Age Pension and Disability Support Pension: 10 tahun.

Ada beberapa pengecualian, misalnya, jika Anda merupakan pengungsi dan pendatang
dengan dasar kemanusiaan, atau Anda menjadi janda, difabel atau orangtua tunggal setelah
menjadi penduduk Australia.
Anda mungkin berhak mendapat tunjangan pensiun jika Anda pernah tinggal di negara yang
mempunyai perjanjian jaminan sosial internasional dengan Australia yang dapat
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membayarkan pembayaran yang Anda klaim. Australia mempunyai perjanjian jaminan sosial
dengan 29 negara, terdaftar di www.humanservices.gov.au/issa
Untuk informasi lebih lanjut tentang tunjangan pensiun, termasuk mengklaim tunjangan
pensiun luar negeri atau mengklaim tunjangan pensiun Australia selagi berada di luar negeri,
kunjungilah www.humanservices.gov.au/international

Mengklaim pembayaran Centrelink
Untuk mengklaim pembayaran jaminan sosial, Anda harus mendaftarkan ‘Intent to Claim’
[Maksud untuk Mengklaim]. Hal ini akan memberi tahu Centrelink bahwa Anda bermaksud
untuk mengajukan permintaan pembayaran. Hal ini dapat dilakukan secara online, langsung
di tempatnya atau lewat telepon oleh Anda atau seseorang yang mewakili Anda.
Jika permohonan Anda disetujui, pembayaran atau kartu konsesi Anda dimulai dari hari
ketika Anda meregistrasikan Intent to Claim (jika Anda memenuhi syarat untuk pembayaran
atau kartu konsesi itu pada tanggal tersebut dan Anda mengembalikan formulir klaim yang
diisi lengkap dalam kurun 14 hari).
Kebanyakan pembayaran Centrelink hanya tersedia bagi orang-orang yang tinggal di
Australia dan yang merupakan penduduk Australia (kunjungilah
www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions).
Pemegang visa temporer tertentu mungkin berhak, tergantung jenis pembayarannya. Anda
mungkin perlu memenuhi masa penduduk yang memenuhi ketentuan atau Newly Arrived
Resident's Waiting Period, kecuali dibebaskan. Masa-masa tunggu lain juga mungkin
berlaku. Lihat masa tunggu Centrelink.
Anda harus memiliki nomor pajak (TFN) agar dapat menerima pembayaran tunjangan
penghasilan.
Tabel berikut ini mengidentifikasi pembayaran apa yang berhak Anda terima, berdasarkan
situasi Anda:
Situasi Anda

Telepon

Saya sedang
mencari
pekerjaan

132 850

Saya sedang
menjalani studi
atau pelatihan

132 490

Pembayaran
Centrelink
Newstart
Allowance
dan/atau Youth
Allowance

Pembayaran ini membantu
jika Anda sedang mencari pekerjaan dengan
bayaran, atau sedang menjalani pelatihan yang
diakui atau kegiatan lain yang mungkin
meningkatkan kesempatan Anda menemukan
pekerjaan.

Youth Allowance jika Anda berusia 16-24 tahun, sedang belajar
penuh waktu atau menjalani kegiatan magang
di Australia atau kegiatan lain yang diakui.
Austudy

jika Anda berusia 25 tahun atau lebih, sedang
belajar penuh waktu atau menjalani kegiatan
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Situasi Anda

Telepon

Pembayaran
Centrelink

Pembayaran ini membantu
magang di Australia (Australian Apprenticeship)
penuh waktu.

Saya butuh
bantuan dalam
krisis

132 850

Crisis Payment

Ini adalah pembayaran satu kali jika Anda:
•

•
•
•

Saya sedang
mengasuh
seseorang

132 717

baru-baru ini tiba di Australia sebagai
pengungsi atau pendatang dengan dasar
kemanusiaan.
tidak dapat tinggal di rumah Anda karena
kerusakan akibat kebakaran atau banjir.
telah meninggalkan rumah Anda karena
kekerasan dalam rumah tangga.
you have just left prison.

Special Benefit

jika Anda benar-benar membutuhkan uang
karena keadaan yang di luar kendali Anda.

Carer Payment

jika Anda adalah pengasuh yang tidak dapat
menyokong diri sendiri melalui pekerjaan
dengan bayaran karena tuntutan peran
pengasuhan Anda.

Carer Allowance jika Anda adalah orangtua atau pengasuh yang
menyediakan perawatan dan perhatian bagi:
(suplemen
pendapatan)
- orang dewasa atau anak dengan disabilitas
atau kondisi medis.
- orang dewasa yang lemah dan lanjut usia.
Saya sakit,
cedera atau
mempunyai
disabilitas

Saya akan
segera pensiun
atau sudah
pensiun

13 2717

13 2300

Disability Support jika Anda mengalami gangguan fisik, intelektual
Pension
atau psikiatris yang membuat Anda tidak dapat
bekerja setidaknya dua tahun ke depan, atau
jika Anda buta permanen.
Sickness
Allowance

jika Anda bekerja atau sedang studi penuh
waktu namun sementara tidak dapat bekerja
atau belajar karena kondisi medis dan Anda
mempunyai pekerjaan dan studi yang bisa
dikerjakan lagi saat Anda pulih.

Age Pension

jika Anda tidak mempunyai penghasilan cukup
untuk menyokong diri sendiri dalam masa
pensiun.
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Situasi Anda

Telepon

Saya perlu
13 2300
bantuan setelah
seseorang baru
meninggal

Pembayaran
Centrelink
Bereavement
Payment

Pembayaran ini membantu

Bereavement
Allowance

jika pasangan Anda baru-baru ini meninggal
dunia dan Anda tidak menerima pembayaran
dari Centrelink.

jika pasangan, anak atau orang yang Anda
kasihi meninggal dan Anda menerima
pembayaran Centrelink.

Daftar lengkap pembayaran Centrelink ada di www.humanservices.gov.au/centrelink

Pembayaran bagi keluarga
Jika Anda memiliki tanggungan anak-anak, Centrelink menyediakan sejumlah pembayaran
untuk membantu keluarga dengan tanggung jawab kerja dan keluarga.
Untuk informasi lebih lanjut:
Informasi Centrelink

Detail Kontak

Laman web untuk keluarga

www.humanservices.gov.au/families

Informasi dalam bahasa lain

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Untuk bantuan dalam bahasa lain 131 202
Mengunjungi pusat layanan

www.humanservices.gov.au/findus

Bantuan yang mungkin berhak Anda dapatkan bergantung pada keadaan keluarga Anda,
termasuk usia dan jumlah anak-anak dan penghasilan keluarga Anda.
Pada umumnya, Anda harus mempunyai visa permanen dan tinggal di Australia untuk dapat
berhak menerima pembayaran bantuan bagi keluarga, namun ada beberapa pengecualian.
Pembayaran Bantuan bagi
Keluarga

Pembayaran ini membantu…

Family Tax Benefit Part A

dalam biaya membesarkan anak-anak.

Family Tax Benefit Part B

dengan menyediakan bantuan tambahan bagi keluarga,
termasuk orangtua tunggal, dan keluarga dengan satu
penghasilan utama di mana salah satu orangtua memilih
untuk tinggal di rumah atau mengimbangi pekerjaan
berbayar dengan mengasuh anak-anak.

Single Income Family Supplement

keluarga orangtua tunggal dan beberapa keluarga dengan
satu pencari nafkah utama.

Hubungi 131 450
107

Pembayaran Bantuan bagi
Keluarga

Pembayaran ini membantu…

Child Care Benefit

dengan biaya penitipan anak yang diakui atau yang
terdaftar.
keluarga yang memenuhi syarat dengan biaya penitipan
anak yang diakui.

Child Care Rebate
Parental Leave Pay

orangtua yang memenuhi syarat yang mengambil cuti kerja
untuk merawat bayi yang baru lahir atau anak yang baru
diadopsi.

Newborn Upfront Payment and
Newborn Supplement

dengan meningkatkan Family Tax Benefit Part A untuk
membantu orangtua yang memenuhi syarat saat mereka
memiliki bayi atau mengadopsi anak.
para ayah atau pasangan yang merawat bayi yang baru
lahir atau anak yang baru diadopsi.
jika Anda adalah pengasuh utama anak atau anak-anak
tanggungan.
para wali dan yatim piatu.

Dad and Partner Pay
Parenting Payment
Double Orphan Pension

Warga negara Selandia Baru (yang bukan warga
negara Australia)
Orang-orang yang tiba di Australia dengan paspor Selandia Baru biasanya diberikan Special
Category Visa (SCV) saat mereka tiba. Untuk keperluan jaminan sosial Australia, para
pemegang SCV yang sudah berada di Australia pada tanggal 26 Februari 2001 biasanya
dianggap sebagai pemegang SCV yang “dilindungi”. Mereka yang tiba di Australia setelah 26
Februari 2001 biasanya dianggap tidak “dilindungi”.
•

•

Para pemegang SCV yang “dilindungi” adalah penduduk Australia dan dapat
mengakses semua pembayaran Centrelink, jika mereka saat ini menetap di Australia
dan memenuhi kriteria kelayakan, termasuk masa tunggu.
Para pemegang SCV yang tidak “dilindungi” bukanlah penduduk Australia. Mereka
biasanya tidak dapat mengakses pembayaran tunjangan penghasilan.

Semua pemegang SCV dapat mengakses bantuan bagi keluarga dan kartu konsesi jika
mereka memenuhi aturan dan masa tunggu.
Para pemegang SCV yang tidak “dilindungi” namun telah tinggal di Australia terus-menerus
selama paling tidak 10 tahun sejak 26 Februari 2001 mungkin dapat mengakses pembayaran
satu kali berupa Newstart Allowance, Sickness Allowance atau Youth Allowance.
Pembayaran bagi penerima yang memenuhi syarat terjadi selama periode terus-menerus
maksimum hingga enam bulan.
Kesepakatan Jaminan Sosial antara Australia dan Selandia Baru mungkin memberikan hak
atas Age Pension, Disability Support Pension atau Carer Payment pada beberapa pemegang
SCV, terlepas dari apakah mereka “dilindungi” atau tidak.
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Informasi lebih lanjut bagi warga negara Selandia Baru ada di
http://www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders

Crisis Payment bagi para pengungsi dan pendatang dengan
dasar kemanusiaan
Crisis Payment adalah pembayaran satu kali bagi orang-orang yang telah mengalami situasi
ekstrem. Anda harus mengklaim dalam tujuh hari sejak kedatangan Anda di Australia atau
menghubungi Centrelink dengan ‘Intent to Claim’ dalam kurun tujuh hari sejak kedatangan
dan mengajukan klaim dalam 14 hari sejak kontak tersebut.
Untuk informasi lebih lanjut lihatlah lembar fakta Crisis Payment di
www.humanservices.gov.au/crisispayment

Layanan Centrelink lain
Centrelink menawarkan banyak layanan, termasuk:
Layanan Centrelink

Telepon

Bantuan yang ada

Self Service

136 240

Lihat Bab 1, Swalayan (Self Service)

Online Services Support

132 307

Dapatkan bantuan dengan layanan
online Centrelink

131 673

Pertanyaan tentang berpindah atau pergi keluar
dari Australia, mengklaim pembayaran selagi
berada di luar Australia, atau menerima
pembayaran dari luar negeri

Centrelink International
Services

Layanan pemesanan
tempat Financial
132 300
Information Service (FIS)
Keluhan dan masukan

Memesan tempat di seminar Financial
Information Service

1800 132 468 Untuk memberikan pujian, keluhan dan saran

Konsesi bagi orang berpenghasilan rendah
Tergantung penghasilan, pekerjaan, usia atau jenis pembayaran Centrelink, orang-orang
yang berpenghasilan rendah dapat berhak atas konsesi dari pemerintah federal, negara
bagian/teritori dan lokal serta dari perusahaan swasta. Konsesi ini mungkin mencakup
kesehatan, pengeluaran rumah tangga, pendidikan dan transpor. Untuk informasi lebih
banyak kunjungilah www.humanservices.gov.au dan carilah “low income”
(penghasilan rendah).

Perubahan keadaan
Jika ada perubahan pada keadaan keluarga, pekerjaan atau gaya hidup, Anda harus
menginformasikan Centrelink sesegera mungkin untuk memastikan agar Anda menerima
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pembayaran yang benar. Jika Anda dibayar lebih daripada apa yang berhak Anda dapatkan,
Anda mungkin harus membayar kembali sebagian atau semua pembayaran Anda.
Beberapa perubahan yang perlu Anda beri tahukan kepada Centrelink adalah:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

detail pribadi dan detail kontak
detail bank
status hubungan
pengurusan perawatan bagi siapa saja dalam pengasuhan Anda,
termasuk anak-anak Anda
status pekerjaan
meninggalkan negara ini, baik sementara atau selama-lamanya
mendapat pembayaran sekaligus (lump sum)
peningkatan atau penurunan penghasilan atau aset, termasuk penghasilan dan aset
pasangan Anda.
memulai atau menyelesaikan studi

Definisi pasangan
Hal penting yang perlu diberitahukan kepada Centrelink adalah apakah Anda lajang ataukah
mempunyai pasangan. Hal ini terkadang disebut menjadi ‘anggota pasangan’. Untuk
sebagian besar pembayaran, gabungan penghasilan dan aset kedua anggota pasangan
tersebut akan diperhitungkan. Beberapa pembayaran mempunyai tarif yang berbeda,
tergantung apakah Anda lajang ataukah memiliki pasangan. Beberapa pembayaran hanya
tersedia bagi orang-orang yang tidak mempunyai pasangan.

Tinjauan ulang dan naik banding
Jika Anda tidak senang dengan suatu keputusan, hubungi Centrelink untuk meminta
keputusan itu ditinjau ulang di www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals
Ada proses-proses berurusan dengan tinjau ulang dan naik banding.

Kerahasiaan informasi Anda
Informasi pribadi Anda hanya dapat diberikan oleh Centrelink jika diizinkan oleh hukum, atau
jika Anda telah memberi izin.

Pemuda
Jika Anda mempunyai anak yang berusia 16 tahun ke atas, mereka mungkin berhak
mendapatkan pembayaran seperti Youth Allowance atau Family Tax Benefit. Lihat juga
Layanan bagi Pemuda.
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Jaminan Bantuan
Jaminan Bantuan (www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos) adalah
perjanjian yang mengikat secara hukum antara seorang penduduk Australia atau organisasi
(‘penjamin’) dengan Pemerintah Australia. Penjamin setuju untuk memberikan bantuan
kepada migran (‘penerima jaminan’) itu di Australia agar penerima jaminan tidak perlu
bergantung pada pembayaran pemerintah.
Jaminan Bantuan dapat berlangsung selama dua atau 10 tahun, bergantung pada jenis visa
yang dikabulkan. Jika Anda atau tanggungan Anda mengklaim pembayaran tunjangan
kesejahteraan tertentu selagi dinaungi oleh kesepakatan Jaminan Bantuan, penjamin harus
membayar kembali seluruh jumlahnya ke Pemerintah.
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11 Uang
Dalam bagian ini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Layanan keuangan
Memahami Uang
Perbankan
Perpajakan
Perusahaan kecil
Pinjaman dan kredit
Asuransi
Mendapatkan nasihat keuangan
Bantuan untuk masalah keuangan
Perlindungan konsumen

Layanan keuangan
Di Australia, ada banyak produk dan layanan perbankan, asuransi, simpanan hari tua dan
investasi. Bisnis-bisnis harus mendapat lisensi dari Pemerintah untuk dapat menjual produk
dan jasa keuangan. Melakukan hal itu tanpa lisensi merupakan pelanggaran hukum.

Memahami Uang
Untuk informasi tentang pengelolaan keuangan pribadi Anda, dan tautan ke kalkulator dan
alat, kunjungilah www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personalfinance
Situs Moneysmart milik Australian Securities and Investment Commission
(www.moneysmart.gov.au) berisi informasi yang berguna tentang pengelolaan dan
penanaman modal, termasuk anggaran rumah tangga, perbankan, asuransi dan utang.
Orang yang tidak jujur mungkin mencoba untuk menipu agar Anda memberi mereka uang
Anda. Jika Anda memiliki keluhan tentang deposito uang, pinjaman bisnis, asuransi,
simpanan hari tua (superannuation), investasi dan nasihat keuangan atau jika Anda tidak
yakin atau curiga terhadap suatu investasi, teleponlah Australian Securities and Investments
Commission (ASIC) on 1300 300 630 atau kunjungilah www.moneysmart.gov.au/tools-andresources/how-to-complain

Perbankan
Bank, building society dan credit union memberikan layanan perbankan. Untuk menarik
uang, pergi ke bank atau gunakanlah kartu debit Anda dan PIN (Personal Identification
Number) untuk mendapat uang tunai dari ATM (Automatic Teller Machine). Anda harus
melindungi PIN Anda. Jangan menulis PIN Anda pada kartu debit Anda, atau menyimpannya
di tempat yang memungkinkan nomor itu dicuri, seperti di dompet, tas atau ponsel.
Jika kartu debit Anda dicuri atau hilang, segera beri tahu bank Anda.
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Jika Anda memiliki masalah dengan bank yang tidak dapat Anda selesaikan, hubungi
Financial Services Ombudsman di www.fos.org.au
Untuk informasi lebih lanjut:
Informasi Perbankan
Australian Bankers Association
– Dasar-dasar rekening bank
Mengelola rekening bank Anda
Australian Competition and
Consumer Commission –
internet banking

Halaman web

Terjemahan informasi tentang
MoneySmart

www.moneysmart.gov.au/tools-andresources/publications

Financial Service Ombudsman

www.fos.org.au

www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money
www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking
www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internetbanking

Perpajakan
Di Australia, Anda membayar pajak kepada pemerintah atas uang yang Anda peroleh dari
pekerjaan, bisnis atau investasi. Australian Taxation Office (ATO) memungut pajak dari
individu dan bisnis untuk membayarkan layanan masyarakat penting seperti rumah sakit,
sekolah, jalan dan kereta api.
ATO menyediakan video-video di http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo untuk
membantu orang belajar tentang sistem perpajakan dan simpanan hari tua (superannuation)
di Australia.

Pajak barang dan jasa
Australia memiliki pajak barang dan jasa (GST) sebesar 10 persen, yang sudah termasuk ke
dalam harga sebagian besar barang, jasa dan barang-barang lain yang dijual atau
dikonsumsi. Beberapa barang seperti bahan makanan pokok, sebagian besar layanan
pendidikan dan kesehatan, penitipan anak dan rumah jompo yang memenuhi syarat tidak
dikenakan GST.

Nomor pajak
Nomor pajak (TFN) adalah nomor unik yang dikeluarkan untuk individu atau organisasi oleh
ATO. Nomor ini mengidentifikasi Anda untuk keperluan pajak dan tabungan hari tua.
Mintalah nomor pajak Anda sesegera mungkin.
Cara tercepat untuk mendapatkan TFN adalah secara online di www.ato.gov.au/tfn
Pendaftaran online tersedia 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Anda akan membutuhkan
detail paspor Anda dan alamat di Australia. Formulir pendaftaran juga tersedia dari
Publication Ordering Service ATO di www.ato.gov.au/order-publications atau dengan
menelepon Helpline nomor pajak pada nomor 13 28 61. Anda akan menerima TFN Anda
melalui surat dalam waktu 28 hari sesudah hari permohonan Anda diterima oleh ATO.
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Anda hanya mendapatkan satu TFN. Nomor ini adalah milik Anda untuk seumur hidup dan
harus dilindungi. TFN Anda tetap sama, sekalipun Anda mengubah nama Anda atau
pekerjaan, pindah ke negara bagian lain, atau meninggalkan Australia dan kemudian
kembali. Setiap orang membutuhkan TFN nya sendiri. Jangan membagikan TFN Anda
dengan anggota lain keluarga Anda.
Jangan menyimpan nomor pajak Anda di tempat nomor ini dapat dicuri, seperti di dompet,
tas atau ponsel.
Membiarkan orang lain menggunakan TFN Anda, menjual atau memberikannya kepada
orang lain dapat menyebabkan masalah serius. Orang yang tidak jujur dapat
menggunakannya untuk:
•
•
•
•

mencuri restitusi pajak Anda
mengakses rekening bank Anda
membuka rekening bank dengan nama Anda dan meninggalkan utang untuk Anda
melakukan penipuan dengan mengajukan permohonan tunjangan pemerintah dengan
nama Anda

Hanya orang-orang tertentu yang berhak meminta TFN Anda, termasuk Australian Taxation
Office, Centrelink, dana superannuation Anda, bank atau lembaga keuangan,
dan majikan Anda.
Waspadailah orang yang tidak jujur ('penipu' atau ‘scammers’) yang mungkin menipu Anda
agar memberikan TFN Anda pada lamaran kerja. Mereka dapat juga mencoba memperoleh
TFN Anda melalui iklan lowongan kerja palsu untuk mencuri identitas Anda. Hanya berikan
TFN Anda kepada majikan Anda setelah Anda memulai pekerjaan baru Anda.

Apa yang terjadi jika Anda tidak memiliki TFN saat Anda
mendapatkan pekerjaan?
Ketika Anda mulai bekerja, majikan Anda akan meminta Anda untuk mengisi formulir
pernyataan nomor pajak dan Anda harus menuliskan TFN Anda.
Jika Anda tidak memiliki TFN, Anda memiliki 28 hari dari saat Anda mulai bekerja untuk
mengajukan permohonan dan mendapatkan TFN Anda sendiri. Jika Anda tidak memiliki TFN
Anda sendiri setelah 28 hari, majikan Anda harus memotong jumlah pajak maksimal dari gaji
Anda. Anda dapat bekerja tanpa TFN, tapi lebih banyak pajak akan diambil dari gaji serta
kontribusi superannuation Anda. Jika Anda tidak memiliki TFN, Anda tidak akan dapat
mengajukan permohonan restitusi pajak Anda secara elektronik, mengajukan permohonan
tunjangan pemerintah atau mendapatkan nomor bisnis Australia (ABN).

Laporan pajak penghasilan
Jika Anda mendapatkan penghasilan apa pun dalam suatu tahun keuangan (antara 1 Juli
dan 30 Juni tahun berikutnya), Anda harus mengumpulkan laporan pajak penghasilan pada
ATO paling lambat 31 Oktober tahun itu.
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Jika Anda menggunakan agen pajak terdaftar untuk mempersiapkan laporan pemberitahuan
pajak Anda, Anda dapat mengajukan laporan pemberitahuan pajak Anda sesudah tanggal
31 Oktober. Anda perlu mengatur dengan agen pajak sebelum tanggal 31 Oktober untuk
memenuhi syarat tanggal pengajuan mereka.
Anda dapat mengajukan laporan pajak Anda sendiri secara online di
www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return/ Layanan ini adalah layanan
gratis, nyaman dan aman yang ditawarkan oleh ATO. Hal ini memungkinkan ATO untuk
mengisi bagian laporan pajak bagi Anda, dengan menggunakan informasi yang diberikan
oleh majikan, bank, dana kesehatan dan instansi pemerintah.
Untuk mengajukan laporan pajak Anda secara online Anda akan memerlukan akun myGov,
yang dapat dibuat di https://my.gov.au

Tax Help
Tax Help adalah layanan gratis bagi warga yang berpenghasilan rendah, yang tersedia dari
bulan Juli sampai Oktober tiap tahunnya. Pusat Tax Help memiliki relawan yang dilatih oleh
ATO yang dapat membantu Anda melengkapi dan mengajukan lapoaran pajak Anda secara
online dengan menggunakan myTax.
ATO

Rincian kontak

Telepon (termasuk Tax Help)
Pertanyaan mengenai bisnis
dan GST
Mengajukan permohonan nomor
pajak secara online
Mengunjungi kantor
Terjemahan informasi ATO
Situs ATO

13 2861
13 2866
www.ato.gov.au/TFN
www.ato.gov.au/Visitus
www.ato.gov.au/General/Other-languages
www.ato.gov.au

Aset, investasi dan pendapatan di luar negeri
Penduduk Australia dikenai pajak atas penghasilan mereka di seluruh dunia dan harus
menyatakan semua pendapatan asing di laporan pajak penghasilan mereka. Apakah Anda
seorang penduduk Australia untuk keperluan pajak ditentukan kasus per kasus.
Australian Taxation Office (ATO) memiliki informasi di situsnya yang akan membantu Anda
memahami kewajiban pajak Anda, termasuk pajak atas penghasilan dari:
•
•
•
•
•

investasi seperti sekuritas dan properti sewaan
bunga dan royalti
kegiatan bisnis di luar negeri
dana pensiun dari luar negeri
transaksi bisnis internasional, seperti berdagang barang dan jasa secara online.

Jika Anda memiliki penghasilan dari luar negeri, Anda harus mengungkapkannya sekalipun
pajak dibayar di negara tempat Anda memperoleh penghasilan. Jika pendapatan asing dapat
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dinilai di Australia, dan Anda membayar pajak asing atasnya, Anda dapat berhak atas kredit
untuk pajak asing yang telah dibayar.
Anda harus mengungkapkan pendapatan asing yang dibebaskan dari pengenaan pajak
Australia. Pendapatan asing ini dapat diperhitungkan ketika menghitung jumlah utang pajak
Anda atas penghasilan yang Anda dapatkan di Australia. Anda perlu menyatakan semua
sumber pendapatan asing, sekalipun Anda tidak diharuskan membayar pajak atas
penghasilan itu di negara lain tersebut.
Setiap tahun ATO mencocokkan informasi dari laporan pajak penghasilan dengan informasi
tentang transaksi di luar negeri yang diberikan kepada ATO oleh pihak ketiga. Jika ada
perbedaan antara informasi ini dan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan pajak
penghasilan Anda, ATO akan menghubungi Anda dan mungkin mengubah pajak Anda.
Jika urusan keuangan Anda rumit, Anda mungkin perlu menggunakan agen pajak terdaftar
atau mencari nasihat dari ATO.

Bisnis kecil
Bisnis kecil merupakan bagian penting dari perekonomian Australia. Ada bantuan yang
tersedia jika Anda ingin memulai bisnis Anda sendiri. Kunjungilah
www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx jika Anda
sedang mempertimbangkan untuk memulai bisnis kecil. Untuk informasi mengenai Small
Business Education Program yang ditawarkan oleh Australian Competition and Consumer
Commission, kunjungilah www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-businesseducation-program
Jika Anda ingin memulai bisnis di Australia, Anda akan memerlukan TFN Anda untuk
meminta Australian business number (ABN). Pendaftaran lainnya juga mungkin diperlukan,
termasuk:
•
•
•

Registrasi GST (jika omzet tahunan Anda melebihi AUD 75.000) dan/atau Anda
menyediakan jasa taksi
mendaftar sebagai pemberi kerja.
pendaftaran yang diperlukan oleh instansi pemerintah lainnya.

Memiliki Australian business number berarti Anda menjalankan bisnis Anda sendiri.
Jika Anda tidak yakin apakah Anda 'menjalankan bisnis' atau Anda sedang ditekan untuk
mendapatkan ABN agar dapat bekerja, telepon 132 866. Anda membayar pajak atas
penghasilan bisnis Anda dan Anda mungkin harus membayar pajak atas laba modal yang
Anda dapat jika Anda menjual bisnis atau aset Anda. Anda juga dapat mengklaim
pengurangan untuk biaya yang berhubungan dengan perolehan penghasilan bisnis Anda.
Jika Anda memiliki karyawan, Anda mungkin harus membayar tabungan hari tua bagi
mereka dan memungut pajak dari gaji mereka untuk dikirim ke ATO. Anda harus melakukan
hal ini sekalipun mereka adalah anggota keluarga.
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Untuk mendirikan bisnis Anda harus mendapatkan persetujuan dari badan pemerintah.
Jangan menawarkan hadiah atau uang untuk mempengaruhi atau mempercepat keputusan.
Menawarkan insentif semacam itu ilegal dan akan dilaporkan. Untuk membantu bisnis dan
individu memahami hak dan kewajiban pajak mereka, ATO memiliki bantuan dan informasi
dalam bahasa Inggris dan publikasi yang diterjemahkan. Australian Business License and
Information Service (ABLIS) dapat membantu Anda memenuhi tanggung jawab kepatuhan
Anda lainnya.
Untuk informasi lebih lanjut:
Subjek
Memulai dan
menjalankan
bisnis kecil

Situs web

Informasi Pemerintah
untuk bisnis

www.australia.gov.au/information-and-services/business-andindustry

Hibah untuk bisnis kecil

https://www.business.gov.au/assistance

Izin dan registrasi bisnis

https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx

Informasi pajak bagi
bisnis kecil
Sistem hubungan di
tempat kerja Fair Work
– jika Anda memiliki
karyawan
Bantuan di negara
bagian dan teritori
dan informasi
Australian Business
License and Information
Service

www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-andrunning-your-small-business.aspx

www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business

www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business

www.business.gov.au/business-topics/starting-abusiness/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx

Pinjaman dan kredit
Yang dimaksud dengan mengambil pinjaman atau menggunakan kredit adalah ketika Anda
meminjam uang dan setuju untuk membayar kembali di kemudian hari dengan biaya
tambahan yang dikenal sebagai bunga. Beberapa jenis pinjaman yang berbeda adalah
pinjaman pribadi, pinjaman rumah, kartu kredit dan overdraft.
Biaya pinjaman akan sangat bervariasi tergantung pada jenis pinjaman, pemberi pinjaman,
berapa lama waktu membayar kembali, tingkat suku bunga dan beban-bebannya. Hal yang
penting adalah Anda tidak mengambil pinjaman atau menggunakan kartu kredit Anda jika
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Anda tidak mampu untuk melunasinya. Untuk nasihat tentang kredit, pinjaman dan
meminjam dana, kunjungilah www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit

Asuransi
Asuransi adalah ketika Anda membayar sejumlah uang setiap tahun yang memberikan
perlindungan finansial terhadap kerugian atau kerusakan. Perusahaan asuransi setuju untuk
memberi kompensasi kepada Anda untuk kerugian, dan bukan Anda yang harus membayar
kerugian itu sendiri.
Jenis-jenis umum asuransi adalah asuransi kesehatan (lihat Bab 9, Kesehatan dan
Kesejahteraan), asuransi pembangunan rumah, asuransi isi rumah, asuransi perjalanan,
hidup dan mobil. Hal yang penting adalah perlunya memahami polis asuransi dan berapa
biaya yang diperlukan sebelum Anda sepakat memasuki perjanjian tersebut.
Ada jenis-jenis asuransi mobil yang berbeda. Jika Anda memiliki mobil, makan Anda wajib
mempunyai asuransi pihak ketiga (“CTP”). Asuransi ini akan melindungi Anda jika Anda
melukai orang lain dalam kecelakaan. Anda juga mungkin perlu membeli asuransi mobil
komprehensif yang memberikan perlindungan asuransi yang lebih luas, misalnya
membayarkan sebagian biaya kerusakan pada mobil Anda (atau pada mobil orang lain)
jika Anda mengalami kecelakaan, atau jika mobil Anda dicuri.
Untuk informasi lebih lanjut tentang asuransi, kunjungilah
www.moneysmart.gov.au/insurance

Mendapatkan nasihat keuangan
Financial Information Service (FIS) menyediakan informasi tentang permasalahan keuangan.
FIS merupakan layanan gratis dan mandiri yang tersedia lewat telepon, tatap muka langsung
atau melalui seminar pendidikan keuangan. Untuk mencari tahu lebih banyak tentang
layanan yang ditawarkan, telepon 132 300 atau kunjungilah situs FIS di
www.humanservices.gov.au/fis
Untuk menghadiri seminar, hubungilah nomor 136 357.

Bantuan untuk masalah dengan uang
Di Australia, mencari bantuan jika Anda memiliki masalah dengan uang adalah hal yang
dapat diterima dan normal.
Konselor keuangan menyediakan informasi bagi orang yang mengalami kesulitan keuangan.
Mereka akan membuat penilaian mengenai situasi individu atau keluarga dan lalu
menunjukkan keuntungan dan kerugian berbagai pilihan-pilihan yang ada.
Telepon 1800 007 007 atau kunjungilah www.moneysmart.gov.au/managing-yourmoney/managing-debts/financial-counselling
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Perlindungan konsumen
Ketika Anda membeli barang atau jasa di Australia, termasuk yang dibeli secara online,
Anda memiliki hak berdasarkan Australian Consumer Law. Misalnya, Anda memiliki hak
untuk menerima informasi yang akurat dan benar tentang produk dan layanan yang Anda
beli. Jika ada yang salah dengan produk yang Anda beli karena rusak, Anda memiliki hak
untuk mendapat perbaikan, penggantian atau pengembalian uang. Anda memiliki hak untuk
mengharapkan bahwa produk ini aman untuk digunakan. Ada aturan yang harus dipatuhi
oleh pedagang melalui telepon atau jika mereka datang ke rumah Anda, seperti
meninggalkan tempat Anda, jika Anda minta.
Jika Anda memiliki masalah dengan pembelian, hubungilah lembaga perlindungan
konsumen di negara bagian atau teritori Anda untuk informasi tentang hak-hak dan pilihan
Anda. Mereka dapat membantu Anda dalam masalah yang berkaitan dengan menyewa dan
akomodasi, membeli atau menjual rumah, membangun dan merenovasi, membeli mobil,
belanja, garansi, cicilan, pengembalian uang, kredit dan perdagangan. Mereka mungkin
dapat megadakan konsiliasi (negosiasi) antara Anda dan penjual untuk menyelesaikan
masalah.
Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) melindungi orang Australia dari
praktek-praktek bisnis yang tidak adil dalam hal harga, praktik pasar yang tidak adil atau anti
kompetitif, dan keamanan produk.
Untuk informasi lebih lanjut:
Wilayah

Lembaga Konsumen

Situs

National

Australian Competition and Consumer
Commission – telepon 1300 302 502

www.accc.gov.au

National

Informasi ACCC dalam bahasa selain
bahasa Inggris

www.accc.gov.au/about-us/informationfor/non-english-speaking-background

ACT

Office of Regulatory Service (Access
Canberra)

www.ors.act.gov.au

NSW

NSW Fair Trading

www.fairtrading.nsw.gov.au

NT

Consumer Affairs

Qld

Office of Fair Trading

SA

Office of Consumer and Business
Affairs

www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForCon
sumers/ConsumerRights/Pages/default.
aspx
www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.h
tm
www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/co
nsumer-advice/

Tas.

Consumer Affairs and Fair Trading

www.consumer.tas.gov.au/

Vic.

Consumer Affairs Victoria

WA

Consumer Protection

www.consumer.vic.gov.au
www.commerce.wa.gov.au/ConsumerPr
otection/
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Kantor Ombudsman adalah otoritas independen yang menyelidiki pengaduan terhadap
organisasi pemerintah dan perusahaan swasta di beberapa industri. Mereka dapat
mengambil tindakan untuk menghentikan perlakuan yang melanggar hukum, tidak adil atau
diskriminatif, atau dapat campur tangan untuk mencoba untuk mendapatkan hasil yang lebih
adil bagi Anda. Teleponlah 1300 362 072 atau untuk tautan ke kantor ombudsman negara
bagian, teritori dan industri, kunjungilah www.ombudsman.gov.au
Australian Communications and Media Authority (ACMA) menyelidiki keluhan tentang konten
yang tidak pantas di layanan penyiaran seperti televisi dan radio. Keluhan harus ditujukan
kepada pemilik atau penyedia layanan dulu. Jika keluhan tidak terselesaikan, pergilah ke
www.acma.gov.au ACMA juga menyelidiki keluhan tentang email SPAM dan panggilan
telemarketing, dan membuat daftar "Jangan Ditelepon" (“Do Not Call”).
Office of the Children’s eSafety Commissioner di www.esafety.gov.au menyediakan informasi
dan sumber daya bagi warga Australia tentang keamanan online. Mereka juga menyelidiki
keluhan tentang cyberbullying dan muatan online yang menghina atau ilegal.
Jika anak Anda sedang diganggu di dunia maya (cyberbullied) di internet, atau jika Anda
telah menemukan muatankonten online yang Anda anggap menyinggung atau ilegal, Anda
dapat mengajukan keluhan di www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
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12 Partisipasi Sipil
Dalam bagian ini
Mengetahui dan memahami adat istiadat dan hukum Australia akan membantu Anda
menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat Australia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tentang Australia
Tanggung jawab dan nilai
Kesetaraan dan anti diskriminasi
Bekerja sukarela
Bertemu orang
Perilaku sopan
Pakaian
Ungkapan umum Australia
Kegiatan dan keselamatan di luar rumah
Keselamatan di rumah
Lingkungan
Binatang dan Hewan Peliharaan
Surat kabar, televisi dan radio
Berjudi
Kebisingan
Layanan pemerintah lokal
Visa
Kewarganegaraan Australia

Tentang Australia
Penduduk pertama Australia adalah masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander, yang
menetap di tanah ini setidaknya 40.000 tahun yang lalu. Penduduk Asli Australia memiliki
keyakinan spiritual sendiri yang unik, hubungan yang mendalam ke tanah ini, budaya yang
kaya dan beragam dan tradisi seni yang berkelanjutan yang merupakan salah satu budaya
tertua di dunia. Budaya asli adalah bagian penting dari identitas nasional Australia dan warga
Aborigin dan Torres Strait Islander berkontribusi secara signifikan terhadap seni, media,
bidang akademis, olahraga dan bisnis. Informasi tentang sejarah, warisan dan budaya asli
Australia ada di www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
Australia adalah masyarakat yang menerima dan beragam dengan orang-orang dari
berbagai budaya, agama dan latar belakang etnis. Warga Australia berasal dari seluruh
dunia. Sekitar 46 persen warga Australia lahir di luar negeri atau memiliki ayah atau ibu yang
lahir di luar negeri. Walaupun Bahasa Inggris adalah bahasa nasional, ada sekitar 300
bahasa, termasuk bahasa asli, yang digunakan di Australia. Semua agama besar di dunia
dipraktekkan di sini.
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Di Australia, semua orang bebas mengikuti dan merayakan tradisi budaya dan agama
mereka asal mereka tidak melanggar hukum Australia. Setiap orang dapat berpartisipasi dan
menjadi bagian masyarakat sebagai warga Australia. Pada awalnya, Anda mungkin tidak
terbiasa dengan keberagaman tersebut. Namun, jika Anda terbuka dan menghormati orang
lain, ide-ide dan tradisi mereka, Anda akan cenderung dapat menyesuaikan diri dan berhasil
dalam kehidupan baru Anda.
Pemerintah Australia mendukung keragaman masyarakat Australia, dan telah menegaskan
kembali komitmennya untuk sebuah bangsa dengan beragam budaya di mana setiap orang
mengambil bagian dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bangsa.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Australia, kunjungilah www.australia.gov.au/aboutaustralia

Tanggung jawab dan nilai
Kebebasan dan kesetaraan yang kita nikmati di Australia bergantung pada setiap orang yang
memenuhi tanggung jawab mereka. Anda diharapkan untuk bersetia kepada Australia,
mendukung cara hidup demokratis kita dan membantu mempertahankan nilai-nilai Australia
dan tradisi penerimaan, penyertaan dan keadilan untuk semua.
Nilai-nilai kewarganegaraan kita adalah dasar untuk masyarakat yang bebas dan demokratis
di Australia. Nilai-nilai ini termasuk dukungan untuk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

demokrasi parlementer
aturan hukum
hidup damai
rasa hormat bagi semua individu terlepas dari latar belakangnya
belas kasih bagi mereka yang membutuhkan
kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi
kebebasan berserikat
kebebasan beragama dan pemerintahan sekuler
kesetaraan individu, terlepas dari karakteristik seperti disabilitas dan usia
kesetaraan laki-laki dan perempuan
kesetaraan kesempatan

Tanggung jawab warga negara Australia meliputi:
•
•
•
•

mematuhi hukum
memberi suara dalam pemilihan federal dan negara bagian atau teritori,
dan dalam referendum
membela Australia jika keharusan itu timbul
bertugas sebagai juri di pengadilan jika dipanggil untuk melakukannya.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Kewarganegaraan Australia, kunjungilah
www.citizenship.gov.au dan bacalah Buku Panduan Ujian Kewarganegaraan Australia
Australian Citizenship: Our Common Bond.
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Kesetaraan dan anti-diskriminasi
Anda berhak untuk dihormati dan dipertimbangkan kebutuhan seadil orang lain. Demikian
pula, Anda harus menghormati orang lain, apakah mereka lahir di Australia atau bermigrasi
ke sini. Rasisme dan diskriminasi dalam bentuk apa pun tidak dapat diterima di Australia.
Menurut undang-undang anti-diskriminasi, tidak ada orang yang dapat diperlakukan dengan
kurang menyenangkan daripada yang lain karena usia, ras, negara asal, jenis kelamin,
status perkawinan, kehamilan, keyakinan politik atau agama, disabilitas atau preferensi
seksual. Hal ini berlaku di sebagian besar bidang, termasuk pekerjaan, pendidikan,
akomodasi, membeli barang, dan akses ke layanan seperti dokter, bank dan hotel. Pria dan
wanita sama menurut hukum dan untuk segala keperluan lainnya.
Australia memiliki tradisi kebebasan berbicara. Namun, menghina, mempermalukan,
menyinggung perasaan atau mengintimidasi orang atau kelompok lain atas dasar usia,
ras, negara asal, jenis kelamin, status perkawinan, kehamilan, keyakinan politik atau agama,
disabilitas atau preferensi seksual merupakan pelanggaran hukum.
Australian Human Rights Commission menjalankan hukum federal di bidang hak asasi
manusia, anti-diskriminasi dan keadilan sosial.
Australian Human Rights Commission
Pertanyaan umum
9.00 pagi – 5.00 sore AEST
Infoline untuk Keluhan 9.00 pagi – 5.00 sore
AEST
(tutup setiap Selasa dari 1.00 siang)
TTY – untuk orang dengan gangguan
pendengaran dan bicara

Detail kontak

Terjemahan informasi – hak asasi manusia

www.humanrights.gov.au/about/translatedinformation
www.humanrights.gov.au

Situs Human Rights

1300 369 711
1300 656 419
1800 620 241

Setiap negara bagian dan teritori juga memiliki hukum anti-diskriminasi dan instansi
pemerintahnya sendiri:
Negara
bagian
atau
Teritori

Lembaga hak asasi manusia Telepon

Situs web

ACT

ACT Human Rights
Commission

02 6205 2222

www.hrc.act.gov.au/

Anti-Discrimination Board of
NSW

02 9268 5544 or
Kawasan regional
www.lawlink.nsw.gov.au/adb
NSW telepon
gratis di nomor
1800 670 812

NSW
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Negara
bagian
atau
Teritori

Lembaga hak asasi manusia Telepon

NT

NT Anti-Discrimination
Commission

08 8999 1444
atau NT gratis di www.adc.nt.gov.au/
nomor
1800 813 846

Qld

Anti-Discrimination
Commission Queensland

1300 130 670

SA

Tas.

Vic.

WA

08 8207 1977
atau Kawasan
Equal Opportunity Commission regional SA
Gratis di nomor
1800 188 163
03 6165 7515
Office of the Antiatau Tas. Gratis
Discrimination Commissioner di nomor
1300 305 062
Victorian Equal Opportunity
1300 292 153
and Human Rights
Commission
08 9216 3900
Equal Opportunity Commission atau WA gratis
di nomor
1800 198 149

Situs web

www.adcq.qld.gov.au

www.eoc.sa.gov.au

www.antidiscrimination.tas.gov.au

www.humanrightscommission.vic.
gov.au

www.equalopportunity.wa.gov.au

Kerja Sukarela
Kerja sukarela adalah cara yang baik untuk belajar keterampilan baru, bertemu orang-orang
yang tinggal dan bekerja di komunitas Anda dan untuk membantu orang lain. Banyak orang
Australia menjadi relawan. Relawan tidak dibayar, karena mereka memberikan waktu dan
keahlian mereka demi kepentingan masyarakat dan diri mereka sendiri. Bekerja sukarela
selalu merupakan soal pilihan dan tidak wajib.
Meskipun kerja relawan bukanlah pengganti pekerjaan yang dibayar, kerja ini dapat
menawarkan Anda keterampilan dan pengalaman kerja yang dapat membantu Anda
mendapatkan pekerjaan. Dengan bekerja sukarela Anda akan memperlancar bahasa Inggris
Anda, membangun jaringan sosial dan komunitas dan meningkatkan rasa percaya diri Anda.
Ada banyak organisasi dan situs yang mencantumkan daftar kesempatan kerja relawan.
Volunteer Resource Centres berlokasi di seluruh Australia dan memberikan informasi kerja
relawan, mencocokkan dan memberi rujukan. Mereka juga membantu organisasi yang
mencari relawan.
Untuk informasi lebih lanjut:
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Wilayah
ACT

Organisasi
Volunteering ACT

Situs web
www.volunteeringact.org.au

NSW

The Centre for Volunteering

www.volunteering.com.au

NT

Volunteering SA-NT

www.volunteeringsa.org.au

Qld

Volunteering Queensland

www.volunteeringqld.org.au

SA

Volunteering SA-NT

www.volunteeringsa.org.au

Tas.

Volunteering Tasmania

www.volunteeringtas.org.au

Vic.

Volunteering Victoria

www.volunteeringvictoria.org.au

WA
Peluang kerja
sukarelawan
di Australia
Lembaga puncak
nasional untuk
relawan di Australia

Volunteering WA

www.volunteeringwa.org.au

GoVolunteer

www.govolunteer.com.au

Volunteering Australia

www.volunteeringaustralia.org

Bertemu dengan orang
Ketika bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya, yang umum adalah menjabat
tangan kanan orang tersebut dengan tangan kanan Anda. Orang yang tidak mengenal satu
sama lain umumnya tidak mencium atau memeluk ketika mereka pertama kali bertemu.
Ketika bertemu dengan orang-orang baru, banyak orang Australia tidak merasa nyaman
ketika ditanya tentang umur, agama, pernikahan, anak-anak atau uang. Di tempat kerja dan
dengan teman, orang Australia biasanya saling memanggil dengan nama pertama mereka.
Banyak orang Australia menatap mata orang yang mereka ajak bicara, sebagai tanda
menghormati dan menunjukkan bahwa mereka mendengarkan.

Perilaku sopan
Orang Australia biasanya mengucapkan "tolong" (“please”) saat meminta sesuatu dan
"terima kasih" (“thank you”) ketika seseorang membantu atau memberi mereka sesuatu.
Tidak mengatakan tolong dan terima kasih mungkin dianggap kurang sopan.
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Orang Australia biasanya mengucapkan "permisi" (“excuse me”) untuk menarik perhatian
seseorang dan "maaf" (“sorry”) jika mereka tidak sengaja bertabrakan dengan seseorang.
Jika ada antrian, yang sopan adalah bergabung di akhir antrian dan bergerak maju
dengan teratur.
Anda harus berusaha tiba tepat waktu untuk pertemuan dan janji lainnya. Jika Anda akan
terlambat, teleponlah orang itu untuk meminta maaf dan beritahukanlah kapan Anda akan
tiba. Hal ini sangat penting untuk janji profesional (misalnya, janji dengan dokter) karena
Anda dapat dikenai biaya karena terlambat atau jika Anda melewatkan janji tanpa memberi
tahu. Seseorang yang selalu terlambat dapat dianggap tidak dapat diandalkan.
Jika Anda menerima undangan tertulis, mungkin di dalamnya tercantum "RSVP" dengan
tanggal. Ini berarti bahwa orang yang mengundang Anda ingin tahu apakah Anda akan hadir
atau tidak. Yang sopan adalah memberi tahu mereka paling lambat pada tanggal tersebut.
Beberapa perilaku tidak hanya kurang sopan, tetapi juga melanggar hukum. Contoh perilaku
tersebut termasuk menyumpah dan meludah di depan umum, membuang sampah
sembarangan, dan buang air kecil atau besar di sembarang tempat kecuali di toilet umum
atau pribadi.
Lihat juga Kesetaraan dan Anti Diskriminasi di atas.

Pakaian
Australia merupakan masyarakat yang beragam. Variasi pakaian yang dikenakan
mencerminkan keragaman ini. Banyak orang berpakaian kasual atau informal demi
kenyamanan atau sesuai dengan situasi sosial atau iklim. Lainnya memilih untuk
mengenakan pakaian tradisional, yang mungkin bersifat keagamaan atau adat, terutama
pada acara-acara khusus.
Ada sedikit undang-undang dan peraturan tentang berbusana, walaupun ada persyaratan
untuk mengenakan pakaian tertentu di tempat kerja yang berbeda dan di tempat-tempat
tertentu. Misalnya, sepatu bot dan topi keras harus dikenakan untuk alasan keamanan di
lokasi konstruksi, dan polisi, militer dan staf dari beberapa bisnis mengenakan pakaian
seragam.
Di Australia ada sering sekali terjadi kanker kulit yang dapat dicegah. Pakaian pelindung dan
topi mengurangi risiko kanker kulit. Banyak sekolah mengharuskan anak-anak memakai topi
sebagai bagian dari seragam sekolah mereka. Untuk informasi perlindungan matahari lebih
lanjut, kunjungilah www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection
Klub, bioskop dan tempat-tempat lain mungkin mewajibkan pelanggan untuk berpakaian rapi,
bersih dan bersepatu yang sesuai.
Perempuan dan laki-laki boleh memakai pakaian yang tidak menutupi seluruh tubuh mereka.
Ini hal biasa di negara-negara barat dan tidak berarti mereka ingin menarik perhatian.
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Ungkapan umum Australia
Banyak ungkapan umum Australia atau bahasa ‘slang’ mungkin terdengar aneh. Orang
Australia sering memendekkan kata (misalnya, 'footy' untuk 'football'). Jika Anda tidak yakin
apa artinya ungkapan tersebut, Anda dapat bertanya. Beberapa contoh umum adalah:
•

•

•

•

Membawa piring - ketika Anda diundang ke pesta sosial atau tempat kerja dan diminta
untuk "bring a plate (membawa piring)", ini berarti membawa sepiring makanan untuk
berbagi dengan orang lain.
BYO - ini berarti "bring your own (bawa sendiri)" minuman, misalnya alkohol, jus,
minuman ringan atau air. Beberapa restoran bersifat BYO, yang berarti Anda dapat
membawa botol minuman sendiri. Jika Anda BYO, biasanya ada biaya untuk
menyediakan dan membersihkan gelas, disebut "corkage".
Kebijakan pintu terbuka - di tempat kerja, "open door policy" berarti bahwa Anda dan
karyawan lainnya tidak memerlukan janji formal untuk berbicara dengan bos tentang
masalah atau masalah kerja lainnya.
Sampai ketemu (see you later) – ini adalah cara informal mengatakan "selamat
tinggal". Ini tidak berarti bahwa orang tersebut akan kembali dalam waktu dekat.

Penyedia bahasa Inggris Anda akan membantu Anda dengan ungkapan Australia. Lihat
Bab 3, Bahasa Inggris.

Kegiatan dan keselamatan di luar rumah
Australia cocok untuk kegiatan di luar ruangan, seperti berenang, bushwalking, berkemah
dan olahraga. Ada aturan keselamatan untuk diingat.

Berenang dan keselamatan di luar rumah
•
•

•

•

Hadirilah kelas berenang dan keselamatan di air jika Anda atau anak-anak Anda tidak
bisa berenang.
Berenang di laut bisa jadi sangat berbahaya. Untuk menikmati pantai dengan aman:
o Selalu berenang antara bendera merah dan kuning yang menandai area yang
diawasi oleh penjaga pantai.
o Periksalah keberadaan tanda-tanda keselamatan.
o Jika Anda mendapatkan masalah, tetaplah tenang, angkat lengan Anda dan
mintalah bantuan.
o Jangan berenang di pantai jika Anda tidak dapat menemukan bendera merah
dan kuning atau jika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa berenang tidak
disarankan atau pantai ditutup.
Laut dapat susah ditebak. Amatilah tanda-tanda peringatan untuk menghindari
kecelakaan seperti tergelincir di bebatuan laut, atau tersapu ke laut oleh gelombang
besar atau air pasang tinggi. Sangat berhati-hatilah saat memancing dari bebatuan
karena banyak orang telah tenggelam setelah tersapu ke dalam air oleh gelombang
besar.
Hati-hati saat berenang di sungai, danau dan bendungan:
o Selalu periksa kedalaman air dan ada tidaknya benda yang terendam sebelum
memasuki air.
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•
•

•

•

•

•

•

o Periksalah keberadaan tanda-tanda yang menunjukkan bahaya (seperti buaya
atau polusi) dan patuhilah tanda-tanda itu.
Selalu awasi anak-anak yang berenang atau yang dekat air, termasuk kolam renang
halaman belakang. Kolam renang harus dipagari.
Jangan berenang, memancing atau bushwalking (berjalan menyusuri alam) sendiri.
Beritahulah seseorang ke mana Anda akan pergi dan kapan Anda akan kembali.
Bawalah banyak makanan dan air.
Beberapa ular dan laba-laba di Australia beracun. Jika digigit, jangan gerakkan
anggota tubuh yang tergigit dan carilah bantuan medis dengan menghubungi triple
zero 000.
Pada musim semi, songbird yang disebut burung magpie mempertahankan wilayah
mereka dengan menyambar pejalan kaki dan pengendara sepeda. Tanda-tanda
mungkin ada untuk memperingatkan soal sambaran burung. Burung-burung ini
dilindungi, jadi cobalah hindari serangan mereka dengan menghindari daerah sarang
mereka, memakai topi dan kacamata hitam, atau membawa tongkat atau payung di
atas kepala Anda.
Matahari di Australia sangat kuat. Pakai topi, pakaian pelindung dan tabir surya pada
hari-hari cerah untuk menghindari sengatan matahari. Hal ini sangat penting bagi
anak-anak.
Perhatikanlah ramalan cuaca. Api terbuka dan barbeque tidak diizinkan pada hari
larangan api total. Biro Meteorologi memberikan peringatan cuaca di
www.bom.gov.au/index.php
Di kota-kota Australia, seperti kebanyakan kota-kota dunia, penyerangan juga terjadi,
terutama pada malam hari. Sadarilah keselamatan pribadi Anda. Hindarilah taman,
tempat-tempat gelap dan tempat yang diketahui rawan masalah.

Untuk informasi lebih lanjut:
Sumber informasi
Bureau of Meteorology – ramalan cuaca dan
larangan api
Royal Life Saving Society – berenang dan
keselamatan di air
Surf Life Saving Australia
Beach Safety – termasuk informasi yang
diterjemahkan
Rip Current Safety Tips – termasuk informasi
dalam bahasa selain bahasa Inggris
Australian Cancer Council – perlindungan
dari matahari

Situs web
www.bom.gov.au/weather
www.royallifesaving.com.au
www.slsa.asn.au
www.beachsafe.org.au
www.ripcurrents.com.au
www.cancer.org.au/
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Keselamatan di rumah
Keamanan rumah
Saat meninggalkan rumah, selalu kuncilah pintu dan tutup jendela. Jika memungkinkan,
pasanglah pintu kasa atau rantai pengaman supaya Anda dapat melihat siapa yang ada di
sana sebelum membukanya. Biarkan lampu menyala atau gunakan lampu bersensor dekat
pintu depan Anda supaya Anda dapat melihat saat seseorang ada di sana dan juga dengan
mudah membuka kunci pintu Anda saat kembali ke rumah. Langkah ini juga dapat mencegah
kemungkinan penyusup.

Obat-obatan dan bahan kimia
Beberapa obat-obatan dan bahan kimia yang biasanya ditemukan di sekitar rumah dapat
menyebabkan cedera atau penyakit serius.
•
•

•

Simpanlah semua obat-obatan jauh dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan,
atau di tempat yang tidak dapat ditemukan anak-anak.
Jika Anda berhenti minum obat-obatan atau bila obat-obat telah melewati tanggal
kadaluwarsa, jangan buang obat-obat ini di tempat sampah atau ke saluran
pembuangan. Apoteker Anda bisa membuang obat yang tersisa dengan aman
dan gratis.
Simpanlah semua produk pembersih di lemari terkunci yang tidak dapat dijangkau
oleh anak-anak dan hewan peliharaan.

Peralatan keselamatan anak (seperti kunci lemari) dapat dibeli di toko-toko perangkat keras.

Keselamatan dari kebakaran di rumah
Kebakaran rumah menyebabkan sekitar 50 orang tewas dan banyak cedera parah setiap
tahunnya di Australia.
Alarm asap memberikan peringatan dini yang mungkin menyelamatkan nyawa Anda dan
memungkinkan layanan gawat darurat diberi tahu pada waktunya untuk menghentikan
penyebaran kerusakan. Peringatan ini sangat penting saat malam hari, ketika orang-orang
sedang tidur. Setiap rumah harus memiliki minimal satu alarm asap yang dipasang di setiap
lantai. Periksa dan ganti baterai setiap enam bulan.
Kebakaran di rumah sering dimulai di dapur atau disebabkan oleh kabel listrik rusak,
penyalahgunaan peralatan yang salah, atau karena meninggalkan peralatan yang aktif tanpa
pengawasan. Cegahlah kebakaran di rumah dengan mengambil tindakan-tindakan
pencegahan berikut.
Di rumah:
• Pastikanlah bahwa perangkat elektronik berjarak di sekelilingnya untuk mencegah
panas berlebihan
• Jangan membebani powerboards –seharusnya hanya ada satu steker di setiap soket.
• Periksa debu atau kerusakan pada steker dan soket dan segera perbaikilah masalah.
Semua perbaikan listrik harus dilakukan oleh tukang listrik berkualifikasi.
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•
•
•
•
•

Pastikan tirai, pakaian dan selimut jauh dari lilin dan alat pemanas.
Jangan pernah meninggalkan lilin atau nyala api terbuka lainnya dalam keadaan
terbakar ketika Anda tidak ada di dalam ruangan.
Bila Anda ada di rumah, pastikanlah pintu tidak terkunci dari dalam (yakni, kunci mati)
sehingga Anda dapat membukanya dengan cepat dalam keadaan darurat.
Jangan pernah merokok di ranjang.
Pastikanlah anak-anak tidak dapat menjangkau korek api atau pemantik.

Di dapur:
• Jangan pernah meninggalkan anak-anak di dapur tanpa pengawasan.
• Jangan pernah meninggalkan masakan tanpa pengawasan - jika Anda meninggalkan
dapur, matikan kompor sampai Anda kembali.
• Jauhkan anak-anak dari kompor listrik, kompor dan oven saat memasak.
• Jauhkan pegangan panci dari tepi kompor sehingga tidak mudah tersenggol dan
tumpah. Air panas juga dapat menyebabkan luka bakar.
• Pastikanlah barang yang mudah terbakar disimpan jauh dari sumber panas.
• Jangan pernah menaruh barang-barang logam dalam oven microwave, termasuk
mangkuk logam, kertas aluminium atau peralatan logam.
• Gas digunakan di sebagian dapur dan barbeque. Selalu matikan oven gas atau
kompor ketika Anda selesai menggunakannya. Jika Anda mencium bau gas, jangan
nyalakan korek api karena api akan membuat gas meledak. Cari sumber kebocoran
gas dan matikan segera. Jika tidak bisa, hubungi triple zero 000 dan mintalah
"Fire Brigade". Jangan menutup telepon.
Apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran:
• Hubungi triple zero 000 dari rumah tetangga, telepon umum atau ponsel dan mintalah
pemadam kebakaran. Beri tahu mereka di mana apinya dan apakah ada yang masih
di dalam. Jangan menutup telepon.
• Layanan pemadam kebakaran Negara Bagian memberikan saran rinci tentang apa
yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Lihat Bab 2, Mendapatkan Bantuan.

Rencana keselamatan dalam kebakaran hutan (bushfire)
Di beberapa bagian di Australia, kebakaran hutan dapat berdampak pada keamanan rumah
Anda. Jika Anda tinggal di tempat yang beresiko terkena kebakaran hutan, buat rencana
menghadapi kebakaran hutan. Pemadam kebakaran lokal memiliki informasi dan panduan
untuk membantu Anda mempersiapkan rencana menghadapi kebakaran hutan (bushfire).
Rencana Anda harus mencakup tindakan sebelum musim kebakaran, selama musim
kebakaran, hingga ke hari-hari dengan berisiko kebakaran dan rencana cadangan. Rencana
ini harus mencakup daftar terperinci untuk menjaga properti Anda, untuk mempersiapkan
properti Anda bila terjadi kebakaran, daftar kontak pribadi bila terjadi kebakaran, isi
perangkat gawat darurat, rencana untuk semua orang yang tinggal di rumah yang harus
memperhitungkan kebutuhan khusus (misalnya, mobilitas bayi atau orang tua), rencana
untuk hewan peliharaan dan/atau ternak, tanda pemicu untuk meninggalkan properti, cara
pergi, rencana cadangan, dan rencana kembali ke rumah Anda.
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Untuk informasi tentang kebakaran hutan dan detail kontak layanan kebakaran lokal, lihat
Bab 2, Mendapatkan Bantuan.

Lingkungan
Lingkungan yang bersih dan perlindungan alam merupakan hal penting bagi masyarakat
Australia. Membuang sampah, mengakibatkan polusi atau membuang limbah tanpa izin
merupakan hal-hal ilegal. Untuk informasi lebih lanjut tentang pembuangan limbah
kunjungilah www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-wastemanagement atau untuk situs-situs anti pembuangan sampah seperti Clean Up Australia
(www.cleanup.org.au/au/) atau Keep Australia Beautiful (http://kab.org.au/)
Satwa asli, ikan, kerang dan tanaman dilindungi oleh hukum. Jangan berburu,
memancing atau mengumpulkan tumbuhan atau kerang sebelum memeriksa apakah
Anda memerlukan izin.
Ada aturan-aturan khusus yang berlaku pada Taman-taman Nasional untuk mencegah agar
taman-taman ini tidak rusak, dan kadang-kadang biaya masuk dikenakan untuk mengunjungi
taman-taman ini.
Untuk informasi lebih lanjut:
Wilayah Lembaga

Situs

National Department of Environment – Parks
Australia

www.environment.gov.au/topics/nation
al-parks

ACT

Parks and Conservation

http://www.environment.act.gov.au/par
ks-conservation/parks-and-reserves

NSW

NSW National Parks and Wildlife Service www.environment.nsw.gov.au/national
parks
NT parks and reserves
https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves

NT

www.nprsr.qld.gov.au

SA

Queensland National Parks, Sport and
Racing
National Parks South Australia

Tas.

Parks and Wildlife Service Tasmania

www.parks.tas.gov.au

Vic.

Parks Victoria

www.parkweb.vic.gov.au

WA

Parks and Wildlife

www.dpaw.wa.gov.au

Qld

www.environment.sa.gov.au/parks

Binatang dan Hewan Peliharaan
Pemerintah negara bagian dan teritori bertanggung jawab atas kesejahteraan hewan
dan undang-undang terkait sementara pemerintah lokal mengurusi hewan domestik
atau pendamping.
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Jika Anda memiliki hewan peliharaan, Anda bertanggung jawab untuk merawatnya dengan
baik, termasuk memberi makan dan menjaganya agar tetap bersih. Anda juga akan perlu
untuk membersihkan kotorannya. Banyak hewan peliharaan perlu divaksinasi secara teratur
dan dirawat oleh dokter hewan saat sakit atau terluka. Anda diharapkan mengatur agar
hewan peliharaan dikebiri dan dipasangi microchip dan hal ini mungkin diharuskan sesuai
hukum. Hal ini adalah tanggung jawab pemilik. Untuk informasi lebih lanjut tanyalah dokter
hewan setempat atau Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) di
www.rspca.org.au
Beberapa hewan peliharaan harus terdaftar dengan dewan lokal. Mungkin juga ada batasan
jumlah dan jenis hewan peliharaan yang dapat Anda pelihara, dan aturan tentang tempat dan
cara memeliharanya. Banyak properti sewaan tidak mengizinkan hewan peliharaan.
Jika Anda tidak bisa lagi merawat hewan peliharaan Anda, Anda tidak boleh
meninggalkannya atau melepaskannya. Tanyalah teman atau tetangga apakah mereka
dapat mengadopsi hewan itu, iklankanlah di situs adopsi hewan peliharaan atau minta
bantuan atau saran dokter hewan Anda.
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang memelihara hewan atau kesejahteraan hewan,
lihatlah www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state atau tanyalah dokter hewan Anda.
Lihat juga Bab 6, Hukum Australia.

Surat kabar, televisi dan radio
Sebagian besar penjual koran di pusat-pusat perbelanjaan besar memiliki surat kabar dalam
berbagai bahasa. Jika mereka tidak memiliki bahasa tertentu atau koran yang Anda inginkan,
meminta mereka untuk memesankannya.
Ada banyak saluran televisi yang digratiskan, termasuk dua lembaga penyiaran publik
(Australian Broadcasting Corporation (ABC - www.abc.net.au) dan Special Broadcasting
Service (SBS - www.sbs.com.au)). Anda tidak memerlukan lisensi televisi atau berlangganan
untuk menonton layanan yang "bebas disiarkan".
Layanan televisi lainnya memerlukan langganan berbayar ("pay television" atau "pay TV").
Sebelum menandatangani kontrak layanan komunikasi apa pun, pastikan Anda mampu
membayar layanan ini dan hal itu sesuai dengan kebutuhan dan pengaturan hidup Anda.
Jangan menandatangani kontrak yang lama jika Anda hanya menyewa untuk waktu yang
singkat. Jangan mendaftar untuk layanan berlangganan televisi berbayar untuk menonton
siaran acara gratis.
Banyak saluran TV menawarkan program "susulan", di mana Anda dapat menonton acara
secara online. Namun, menonton secara online menggunakan data yang besar, dan jika
Anda melebihi batas data Anda, harganya dapat menjadi sangat mahal.

Hubungi 131 450
132

Layanan “streaming" juga tersedia di Australia, seperti Netflix, Presto dan Stan. Layanan ini
membebankan biaya bulanan untuk mengakses perpustakaan program. Anda akan
memerlukan koneksi broadband cepat untuk menonton layanan ini. Sadarilah bahwa
menonton layanan-layanan ini membutuhkan banyak data, terutama pada ponsel, yang
mungkin bisa menjadi mahal.
Stasiun televisi dan radio Special Broadcasting Service (SBS) memiliki program dalam
berbagai bahasa masyarakat. Program mingguan tercantum di surat kabar metropolitan
dan online.
Stasiun radio etnis dapat ditemukan di National Ethnic and Multicultural Broadcasters’
Council (www.nembc.org.au atau telepon 03 9486 9549).

Berjudi
Beberapa orang dapat mengalami kerugian yang signifikan dari perjudian, terutama jika
mereka mengalami kesulitan membatasi jumlah waktu dan/atau uang yang dihabiskan saat
berjudi. Perjudian dapat menyebabkan permasalahan keuangan yang serius dan berdampak
pada bagian lain dalam kehidupan seseorang, misalnya kesehatan jiwa dan fisik, pekerjaan
dan hubungan. Masalah perjudian tidak hanya berdampak pada orang yang berjudi saja,
tapi juga pada anggota keluarga dan teman-teman dekat.
Layanan bantuan termasuk konseling, konseling keuangan dan nasihat hukum tersedia bagi
orang-orang yang terkena dampak perjudian, dan keluarga serta teman-teman mereka:
Lembaga

Telepon

Situs web

National Problem Gambling Hotline

1800 858 858

www.gamblinghelponline.org.au

Lifeline

131 114

www.lifeline.org.au

Gamblers Anonymous

02 9726 6625

http://gaaustralia.org.au/

Kebisingan
Kebisingan merujuk pada suara yang mengganggu orang, seperti gonggongan anjing atau
tetangga yang memainkan musik keras atau menggunakan alat-alat listrik.
Ada undang-undang yang melindungi warga Australia dari kebisingan yang berlebihan.
Ada peraturan yang beragam di negara-negara bagian dan teritori, tetapi kegiatan bising
sebaiknya dihindari sebelum jam 7 pagi dan sesudah jam 11 malam.
Bicaralah dengan tetangga Anda jika kebisingan mereka mempengaruhi Anda. Tetangga
Anda mungkin tidak sadar akan dampak kebisingan mereka. Secara umum, warga Austalia
bersikap toleran terhadap kebisingan yang sesekali ada dan menyelesaikan masalah
kebisingan dengan membicarakannya. Namun, jika kebisingan itu sering terjadi, terlampau
keras atau terjadi pagi sekali atau pada larut malam, dan membicarakan masalah itu tidak
membantu, Anda dapat mengeluh kepada dewan kota lokal, instansi lingkungan negara
bagian atau teritori, atau polisi.
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Beritahulah tetangga Anda jika Anda merencanakan kegiatan bising seperti renovasi atau
pesta. Orang biasanya akan tidak begitu merasa kesal jika mereka tahu sebelumnya kapan
kebisingan akan mulai dan berakhir, dan siapa yang perlu dihubungi jika kebisingan itu
menyebabkan masalah. Lihat juga Bab 6, Hukum Australia.

Layanan pemerintah lokal
Dewan kota lokal menyediakan berbagai layanan pendukung seperti pusat kesehatan anak,
pusat penitipan anak, para pekerja sosial remaja, dan perawatan lansia dan layanan
disabilitas. Banyak dewan kota yang memiliki pekerja multikultural atau komunitas yang
dapat memberikan bantuan dan nasihat yang bermanfaat selagi Anda mulai menetap di
Australia. Dewan lokal juga sering menyediakan balai publik, fasilitas olahraga, rekreasi dan
kebudayaan untuk dipakai oleh kelompok masyarakat.
Dewan kota memelihara jalan setempat, menyediakan toilet umum, dan memastikan bahwa
toko-toko dan restoran memenuhi standar kesehatan yang tepat. Mereka mengawasi
pembangunan gedung. Jika Anda ingin membuat perubahan pada properti Anda, Anda harus
mengecek dengan dewan lokal Anda untuk mendapat persetujuan.
Anda mungkin harus membayar beberapa layanan dewan kota lokal. Biaya-biaya itu
dipublikasikan dalam brosur dan situs web dewan. Anda seharusnya tidak membayar uang
tambahan atau menawarkan hadiah kepada pejabat publik untuk memastikan keputusan
atau persetujuan. Menawarkan hadiah atau suap itu ilegal dan akan dilaporkan.
Untuk informasi kontak pemerintah lokal, lihat Bab 2, Mendapat Bantuan.

Perpustakaan
Kebanyakan wilayah memiliki perpustakaan umum yang dapat diikuti orang untuk meminjam
buku secara gratis. Perpustakaan juga memiliki beberapa buku dalam bahasa selain bahasa
Inggris atau mungkin dapat memesankannya. Kebanyakan perpustakaan memiliki akses
internet gratis.
Untuk menemukan perpustakaan, kunjungilah www.nla.gov.au/libraries

Pengambilan sampah dan daur ulang
Dewan kota bertanggung jawab atas pengambilan sampah dan daur ulang. Sebagian besar
dewan kota memiliki tempat sampah terpisah untuk sampah umum dan daur ulang (kertas,
plastik, kaca dan logam), dan beberapa dewan kota menyediakan tempat sampah hijau
(sampah kebun) atau pengambilan barang yang lebih besar (seperti perabot rumah)
di pinggiran jalan.
Periksalah dengan dewan atau tetangga Anda untuk mengetahui jadwal pengambilan dan
pembuangan limbah yang bertanggung jawab. Jika sampah Anda terlalu besar untuk dimuat
di tempat sampah yang tersedia, Anda mungkin perlu membawanya ke tempat pembuangan
akhir (tip) atau pusat daur ulang sampah dan membayar biaya. Membuang sampah di lahan
publik atau swasta adalah hal ilegal.
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Toilet umum
Toilet umum tidak biasanya dijaga oleh staf di Australia dan biasanya dapat digunakan
secara gratis. Toilet-toilet ini dapat termasuk fasilitas perawatan bayi dan toilet bagi para
difabel, dan biasanya berupa toilet duduk atau urinal, bukan toilet jongkok. Kebanyakan toilet
umum mempunyai fasilitas laki-laki dan perempuan terpisah, walaupun ada beberapa toilet
otomatis dan uniseks.
Tolong jaga agar toilet tetap bersih dan rapi setelah dipakai. Beberapa toilet di Australia
membuat kompos dengan kotoran dan bukannya membilas kotoran itu, jadi perhatikanlah
apa yang Anda masukkan ke dalam toilet.
Untuk menemukan toilet umum, kunjungilah https://toiletmap.gov.au

Pemakaian air
Air di Australia pada umumnya berkualitas baik. Namun, di beberapa lokasi, air bor atau air
yang tak layak minum (non-potable) digunakan dan seharusnya tidak Anda minum.
Lokasi-lokasi ini diidentifikasi dengan simbol:

Wilayah-wilayah lokal mungkin memberlakukan pembatasan air. Hal ini berarti penggunaan
air Anda dapat dibatasi pada waktu atau kegunaan tertentu. Contohnya, Anda mungkin tidak
dapat menyirami tanaman, atau mencuci mobil atau jendela. Pastikanlah dengan dewan kota
setempat atau kunjungilah www.bom.gov.au/water/restrictions

Visa
Department of Immigration and Border Protection (DIBP) mengeluarkan visa untuk tinggal
sementara atau permanen, dan memutuskan aplikasi kewarganegaraan
(www.border.gov.au).
Gunakanlah alat Visa Finder di www.border.gov.au/Trav/Visa-1 untuk menemukan visa yang
tepat bagi Anda.
Anda dapat mengajukan permohonan online untuk banyak visa di
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl

Visa Resident Return
Jika Anda seorang penduduk Australia saat ini atau mantan penduduk dan ingin bepergian
ke luar negeri dan kembali ke Australia sebagai penduduk tetap, Anda mungkin perlu
mengajukan permohonan untuk visa Resident Return (RRV) at
www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155
Anda akan memerlukan visa ini jika periode perjalanan pada visa permanen Anda saat ini
telah kadaluwarsa atau akan berakhir.
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RRV adalah visa permanen yang memungkinkan Anda untuk bepergian ke luar negeri dan
kembali ke Australia sebagai penduduk tetap dalam jangka waktu di mana fasilitas
perjalanan itu valid. Hal ini memungkinkan pemegang visa ini untuk tetap berada di Australia
tanpa batas waktu. Anda tidak perlu mengajukan RRV jika tidak berniat untuk bepergian ke
luar negeri. Informasi lebih lanjut tentang RRV dapat ditemukan di Situs DIBP di
www.border.gov.au/trav/visa-1/155-

Visa untuk mengunjungi Australia
Pengunjung sementara perlu mengajukan permohonan untuk visa yang mencakup periode
penuh masa tinggal mereka di Australia. Ada berbagai visa sementara tergantung pada
tujuan kunjungan. Setiap visa memiliki kondisi khusus. Untuk informasi lebih lanjut,
kunjungilah www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry

Visa untuk berimigrasi secara permanen
Ada tiga jenis migrasi permanen ke Australia:
•
•

•

Migrasi keluarga - pemohon harus memiliki kerabat yang memenuhi syarat di Australia
untuk mensponsori mereka.
Migrasi terampil dan bisnis - pemohon harus memiliki keahlian atau kemampuan
khusus yang akan memberikan kontribusi pada ekonomi atau bidang lainnya
di Australia.
Migrasi Kemanusiaan - pemohon harus mengalami penganiayaan atau diskriminasi
substansial yang menjadi pelanggaran berat hak asasi manusia di negara asal
mereka dan dinilai membutuhan pemukiman kembali.

Setiap kategori memiliki persyaratan yang ketat. Situs web DIBP memiliki informasi terkini
tentang visa dan menawarkan alat "Visa Finder" untuk membantu Anda untuk menemukan
pilihan visa yang mungkin cocok bagi Anda di di www.border.gov.au

Agen migrasi terdaftar
Agen migrasi adalah orang yang memberikan nasihat tentang hal-hal imigrasi, membantu
mempersiapkan dan memasukkan aplikasi visa, serta berkomunikasi dengan DIBP mewakili
klien. Mereka biasanya memungut biaya.
Anda tidak harus menggunakan agen migrasi. Jika Anda tidak merasa percaya diri untuk
mengajukan permohonan sendiri atau jika kasus Anda rumit, Anda mungkin perlu
menggunakan agen migrasi terdaftar.
Agen migrasi yang beroperasi di Australia harus terdaftar dengan Office of the Migration
Agents Registration Authority (OMARA). Untuk mencari agen migrasi terdaftar, kunjungi
situs OMARA di www.mara.gov.au/

Memeriksa detail visa Anda secara online
Visa Entitlement Verification Online (VEVO) adalah fasilitas online gratis bagi pemegang visa
dan organisasi untuk memeriksa detail terkini pemegang visa dan dapat diakses secara
online di www.border.gov.au/vevo
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Ada juga aplikasi myVEVO yang tersedia untuk produk Apple dan dapat diunduh secara
gratis dari Apple Store.

Kewarganegaraan Australia
Untuk menjadi warga negara berarti bahwa Anda membuat komitmen berkelanjutan pada
Australia dan segala sesuatu yang dibelanya. Kewarganegaraan Australia adalah hak
istimewa yang menawarkan imbalan besar dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi
penuh dalam negara demokratis kami.
Kebanyakan penduduk tetap yang ingin menjadi warga negara harus memenuhi persyaratan
tertentu sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan kewarganegaraan. Ini
termasuk tinggal di Australia selama jangka waktu tertentu dan memiliki karakter yang baik.
Informasi tentang kewarganegaraan, kelayakan dan formulir permohonan ada di
www.border.gov.au/Trav/Citi
Sebagian besar orang yang mengajukan permohonan kewarganegaraan Australia harus
lulus tes kewarganegaraan. Tes kewarganegaraan didasarkan pada nilai-nilai di dalam
Pledge of Commitment yang dinyatakan oleh warga Australia baru ketika menjadi warga
negara. Tesnya mencakup topik-topik seperti keyakinan Australia akan demokrasi, tanggung
jawab dan hak-hak kewarganegaraan, serta pemerintahan dan hukum Australia. Untuk
mempersiapkan diri untuk tes ini, bacalah buku panduan tes kewarganegaraan di
www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
Jika Anda berhasil, Anda akan diundang untuk menghadiri upacara kewarganegaraan.
Pada upacara tersebut, sebagian besar pelamar dewasa akan diminta untuk membuat
Pledge of Commitment.
Setelah menjadi warga negara Australia, Anda dapat mengajukan permohonan paspor
Australia. Jika Anda terus memegang kewarganegaraan negara lain dan juga
kewarganegaraan Australia, Anda seharusnya melakukan perjalanan masuk dan keluar dari
Australia menggunakan paspor Australia Anda.
Untuk keterangan lebih lanjut atau untuk mengajukan permohonan paspor Australia,
kunjungilah www.passports.gov.au/Pages/home.aspx

Anak di masa depan dan Kewarganegaraan Australia
Dalam sebagian besar kasus, setiap anak atau anak-anak yang dilahirkan Anda di Australia
selagi Anda merupakan penduduk tetap, secara otomatis akan memperoleh
kewarganegaraan Australia saat lahir. Jika anak-anak ini membutuhkan paspor Australia,
Anda harus mendapatkan bukti kewarganegaraan Australia mereka dengan mengumpulkan
Formulir 119 - Permohonan untuk mendapat bukti kewarganegaraan Australia. Anda harus
mempertimbangkan hal ini sebelum mengatur wisata.
Informasi lebih lanjut dan akses ke Formulir 119 tersedia di situs DIBP di www.border.gov.au/
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Pemungutan suara
Warga negara Australia yang berusia 18 tahun ke atas harus mendaftar untuk pemungutan
suara. Anda dapat mendaftar pada saat upacara kewarganegaraan. Anda dapat pula
mendaftar pada usia 17 tahun, agar siap memberikan suara begitu Anda berusia 18 tahun.
Formulir pendaftaran pemilihan umum tersedia di kantor pos, kantor Australian Electoral
Commission dan situs web Australian Electoral Commission. Anda hanya perlu melengkapi
satu formulir untuk mendaftar pada pemilu federal, negara bagian dan teritori serta
kebanyakan pemilihan pemerintah lokal.
Setiap kali Anda mengganti alamat, Anda harus melengkapi formulir pendaftaran baru.
Untuk informasi lebih lanjut, teleponlah Australian Electoral Commission di nomor 13 2326
atau kunjungi www.aec.gov.au/
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