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Proses pemeriksaan keamanan di bandara udara

Semua orang menjalani pemeriksaan keamanan sebelum memasuki kawasan aman di terminal bandara udara Australia dan menaiki
pesawat. Ini berlaku untuk penumpang, orang-orang yang menemani penumpang ke gerbang keberangkatan (boarding gate),
awak pesawat dan para pekerja bandara.
Sebelum Anda tiba di bandara, siapkan diri Anda untuk pemeriksaan keamanan dengan memahami prosesnya dan mengetahui apa
yang tidak boleh dibawa ke dalam kabin pesawat:

2.

3.
Kurang-lebih 20 cm

1.

Kurang-lebih 20 cm

Letakkan semua barang pribadi dan
dompet ke dalam tas yang akan Anda
bawa ke kabin pesawat (tas bawaan).

4.

Letakkan kantongan yang berisi cairan,
aerosol dan gel pada baki (hanya untuk
keberangkatan di terminal internasional).

5.

Buka pakaian luar yang tebal - mantel,
jaket, topi dan perhiasan, dan letakkan
pada baki.

7

Berjalanlah melalui pintu detektor logam.
Jika Anda akan melakukan perjalanan
internasional, Anda mungkin akan dipilih
secara acak untuk scan tubuh.

Letakkan benda logam (kunci, koin) dan
barang elektronik (laptop, telepon
seluler) pada baki.

6.

Letakkan tas yang akan Anda bawa ke
pesawat di atas ban berjalan.

8.

Beritahukan petugas pemeriksaan jika
Anda memakai alat medis, alat bantu
atau implant sebelum pemeriksaan.

9.

Jika ditemukan suatu masalah, Anda
mungkin akan diminta untuk melakukan
proses pemeriksaan keamanan sekali lagi
sampai dinyatakan aman. Ini mungkin
mencakup metode pemeriksaan lain
(detektor metal genggam,
penggeledahan badan).

Anda juga mungkin dipilih secara acak
untuk pemeriksaan pengujian untuk
menemukan adanya sisa-sisa bahan
peledak setelah melalui proses
pemeriksaan awal.

Keamanan bandara di negara lain

Pemeriksaan penerbangan di bandara Australia mungkin berbeda dari di negara-negara lain. Jika Anda tidak tahu pasti mengenai
peraturannya, tanyakanlah kepada maskapai udara atau negara yang akan Anda kunjungi sebelum Anda berangkat.

Hak Anda pada tempat pemeriksaan

Sewaktu Anda memasuki tempat pemeriksaan, Anda dianggap
menyetujui prosedur pemeriksaan. Jika perlu dilakukan
penggeledahan badan, Anda akan dimintai persetujuan untuk
proses ini.

Anda berhak untuk menolak proses pemeriksaan
apa saja. Tetapi, jika Anda menolak Anda tidak akan
diizinkan untuk melewati tempat pemeriksaan dan
tidak akan dapat melakukan penerbangan.

