
 
 
 

  

 

Pemeriksaan dan perawatan COVID-19 

Meskipun Anda tidak memiliki visa, atau tidak yakin tentang status visa Anda, Anda harus 
mengikuti panduan kesehatan masyarakat. Jika Anda merasa sakit, carilah bantuan medis 
dan jalani pemeriksaan COVID-19. 

Pemerintah negara bagian dan teritori menyediakan pemeriksaan dan perawatan COVID-
19 secara gratis. 

 Australian Capital Territory 
 New South Wales 
 Northern Territory 
 Queensland 
 South Australia 
 Tasmania 
 Victoria 
 Western Australia 

Saya memiliki visa Bridging 

Saya memiliki visa Bridging A, B atau C 

Jika Anda saat ini memegang Bridging visa A, B atau C, ini akan memungkinkan Anda 
untuk tinggal di Australia sementara permohonan visa atau tinjauan visa Anda sedang 
diproses. Namun, jika Anda tidak sedang menunggu keputusan atau tinjauan imigrasi dan 
Anda tidak dapat keluar dari Australia, Anda harus mengajukan visa baru supaya status 
Anda tetap sah. 

Jika Anda merupakan pemegang Bridging visa A atau C dan Anda keluar Australia, maka 
Bridging Visa A atau C Anda akan berhenti berlaku. Jika Anda ingin kembali ke Australia 
di masa mendatang, Anda perlu mengajukan permohonan visa lain agar Anda dapat 
kembali. Pemegang Bridging Visa A dapat mempertimbangkan untuk mengajukan 
Bridging Visa B sebelum mereka meninggalkan Australia. 

 Permohonan Bridging Visa B masih akan terus diproses. Namun, pemegang 
Bridging Visa B akan ditolak masuk ke Australia sampai pembatasan perjalanan 
dicabut, kecuali jika ada pengecualian. Untuk informasi lebih lanjut tentang 
pembatasan dan pengecualian perjalanan, lihat Datang ke Australia. 

 

  

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
https://covid19.homeaffairs.gov.au/coming-australia
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Saya memiliki visa Bridging E 

Dengan Bridging visa E, Anda dapat tinggal di Australia selama Anda: 

 mengurus keberangkatan dari Australia 
 menunggu keputusan imigrasi. 

Jika Anda status Anda menjadi tidak sah dan tidak dapat mengajukan visa lain, maka 
memohon Bridging visa E akan membuat Anda berstatus sah secara hukum, sehingga 
Anda dapat mengatur keberangkatan Anda dari Australia sesegera mungkin. 

Jika Anda pemegang Bridging visa E tetapi tidak dapat meninggalkan Australia sebelum 
masa berlakunya habis, Anda perlu mengajukan Bridging visa E berikutnya supaya status 
Anda tetap sah. 

 Anda dapat mendaftar secara online melalui ImmiAccount 
 Jika Anda tidak memiliki akses ke ImmiAccount, Anda dapat mengirim formulir 

kertas (Formulir 1008 - Permohonan visa Bridging E - sub kelas 050) 

Bagi yang keluar dari Australia sebagai non-warga negara yang melanggar hukum atau 
pemegang visa Bridging, D, E atau F, Anda mungkin tidak boleh kembali ke Australia 
untuk jangka waktu tertentu dan ini dapat memengaruhi permohonan visa di kemudian 
hari: 

 Informasi lebih lanjut tentang larangan masuk kembali tersedia di: Larangan masuk 
kembali 

Bekerja menggunakan visa Bridging 

Anda mungkin diizinkan untuk bekerja di Australia sesuai ketentuan visa Bridging Anda. 
Anda dapat memeriksanya dengan: 

 menggunakan layanan VEVO, atau 
 memeriksa ketentuan visa Anda melalui ImmiAccount Anda. 

Jika menurut ketentuan Bridging Visa Anda tidak diperbolehkan bekerja, atau memiliki 
batasan dalam bekerja, Anda mungkin dapat mengajukan permohonan Bridging Visa lain 
yang memungkinkan Anda bekerja. Ini hanya berlaku dalam situasi tertentu dan Anda 
biasanya harus menunjukkan bahwa Anda berada dalam kesulitan keuangan. 

Jika Anda tidak memenuhi persyaratan untuk bekerja, dan Anda masih memenuhi syarat 
untuk mendapatkan visa Bridging, kami akan memberikan visa Bridging baru dengan 
ketentuan yang sama dengan yang ada pada visa Bridging Anda sebelumnya. 

 

  

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1008.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia/can-i-go-to-australia/re-entry-ban
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia/can-i-go-to-australia/re-entry-ban
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Visa Bridging yang akan kedaluwarsa 

Jika visa Anda hampir kedaluwarsa, Anda harus mempertimbangkan untuk kembali ke 
negara asal Anda secepat mungkin jika memungkinkan, terutama jika Anda tidak memiliki 
sokongan dari keluarga. 

Pemegang visa sementara yang tidak dapat menghidupi dirinya sendiri selama enam 
bulan ke depan sangat dianjurkan untuk pulang dan mengurus kepulangannya secepat 
mungkin. 

Jika Anda tidak dapat meninggalkan Australia, Anda harus memiliki visa yang masih 
berlaku. Anda harus keluar dari Australia ketika pembatasan perjalanan dicabut. 

Untuk informasi lebih lanjut lihat: Visa Anda akan kedaluwarsa atau telah kedaluwarsa 

Jika Anda berada di luar Australia dan tidak dapat masuk Australia sebelum masa berlaku 
visa Anda berhenti, Anda harus mengajukan dan mendapatkan visa baru jika Anda ingin 
datang ke Australia. 

Masa berlaku suatu visa tidak mungkin diperpanjang. Anda juga tidak mungkin 
mengajukan permohonan yang sah untuk Bridging Visa B (BVB) atau untuk mendapatkan 
BVB saat Anda berada di luar Australia. 

 

Layanan pendukung 

Jika Anda tidak dapat menyelesaikan status visa Anda, Layanan Resolusi Status (Status 
Resolution Service atau SRS) Departemen Dalam Negeri dapat membantu Anda. 

Informasi lebih lanjut tersedia di: Layanan resolusi status 

Petugas SRS dapat menjelaskan pilihan yang tersedia bagi Anda dan menjelaskan 
bagaimana keputusan yang Anda buat sekarang dapat memengaruhi opsi Anda di 
kemudian hari. Mereka juga dapat membantu merencanakan kepulangan Anda dari 
Australia, dan merujuk Anda ke layanan lain jika diperlukan. 

Dalam keadaan luar biasa, Layanan Resolusi Status dapat membantu setiap orang yang 
memenuhi syarat yang ingin meninggalkan Australia. Departemen Dalam Negeri akan 
menghubungi Organisasi Internasional untuk Migrasi (Organisation for Migration atau 
IOM) dan Serco (Homeward) sebagai penyedia layanan untuk memfasilitasi program 
bantuan kepulangan. 

Program bantuan kepulangan dapat memberikan satu bantuan atau lebih dari satu 
bantuan kepada yang memenuhi syarat, yaitu 

 konseling kepulangan secara independen 
 tiket pesawat 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire
http://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
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 bantuan untuk mendapatkan dokumen perjalanan 
 bantuan penyambutan di negara tujuan 
 bantuan perjalanan ke tujuan akhir. 

Agar memenuhi syarat mendapatkan bantuan pemulangan, Anda harus memenuhi syarat 
berikut: 

 bukan warga negara 
 tidak memiliki visa yang mengizinkan masuk kembali ke Australia 
 memilih untuk secara sukarela kembali ke negara asal atau negara di mana Anda 

memiliki hak masuk dan tinggal 
 menunjukkan bahwa Anda tidak dapat mendanai sendiri kepulangan Anda. 

Informasi lebih lanjut tersedia di: Bantuan kepulangan 

Layanan Dukungan Resolusi Status (Status Resolution Support Services atau SRSS) 
menyediakan bantuan untuk non-warga negara tertentu yang untuk sementara tinggal di 
lingkungan Australia selama menunggu keputusan atas status imigrasi mereka. Program 
SRSS menyediakan bantuan jangka pendek yang disesuaikan untuk individu yang tidak 
dapat menghidupi diri sendiri saat mereka berurusan dengan Departemen Dalam Negeri 
untuk menyelesaikan status imigrasi mereka. Ini bukanlah hak kesejahteraan yang 
berkelanjutan. 

Setiap orang yang memiliki Bridging visa dengan hak kerja, dan yang memiliki kapasitas 
untuk bekerja, diharapkan untuk menghidupi diri sendiri selama status imigrasi mereka 
diselesaikan. 

Selama periode COVID-19, permohonan untuk dukungan dari program SRSS akan dinilai 
berdasarkan kasus per kasus. 

Informasi lebih lanjut tersedia di: Layanan Dukungan Resolusi Status 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/help-to-leave
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/status-resolution-support-services

