
  

  
      

  

 

Tinggal di Australia  

Saya memiliki visa permanen 

Pemegang visa Permanen Residen (PR) dapat tetap berada di Australia tanpa batas 
waktu, tetapi jika Anda berniat keluar dari Australia dan Kembali lagi, Anda perlu 
memeriksa periode ketentuan perjalanan dalam visa permanen Anda (biasanya periode 
lima tahun). 

Bisa diperiksa dengan cara: 

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

Jika Anda memasuki Australia dengan visa sementara ketika ketentuan perjalanan 
dengan visa permanen Anda telah kedaluwarsa, ini akan berdampak buruk bagi Anda. 
Lihat rinciannya di 'Visa Kembali Residen'. 

Saya memiliki visa sementara 

Saya memiliki Visa Kunjungan atau Otoritas Perjalanan Elektronik (ETA) 

Sesuai undang-undang migrasi Australia, visa kunjungan atau ETA tidak boleh 
diperpanjang. Anda harus ajukan permohonan visa baru sebelum visa saat ini berakhir. 

Jika visa Anda berisi ‘syarat tidak tinggal lebih lanjut’, Anda harus mengajukan 
permohonan untuk pengecualian akan hal ini sebelum membuat aplikasi visa apa pun. 

Jika tidak dapat keluar Australia sesuai rencana, periksa masa tinggal yang diizinkan, 
tanggal kedaluwarsa dan ketentuan visa untuk memastikan Anda tetap sah di Australia. 

Rincian visa dapat diperiksa di VEVO,  myVEVO app, dalam surat keputusan visa Anda 
atau ImmiAccount. Anda dapat memeriksa tangal kedaluwarsa dan ketentuan ETA Anda 
melalui layanan Periksa ETA kami. 

Saat melamar visa baru, Anda mungkin dapat diberikan visa bridging sehingga Anda tetap 
tinggal dengan sah sampai keputusan atas aplikasi visa Anda dikeluarkan. 

Jika visa Anda telah kedaluwarsa, lihat Visa saya telah kedaluwarsa. 

 

+ 

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resident-return-visa-155-157
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online/visa-holders#content-index-1
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas
https://covid19.homeaffairs.gov.au/staying-australia#25
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Ketentuan visa 

Ketentuan tidak boleh bekerja 

Pemegang visa pengunjung dan visa ETA tidak diizinkan untuk bekerja di Australia. 

Masa tinggal suatu visa 

Masa tinggal suatu visa yang sedang berlaku tidak dapat diperpanjang. Visa akan 
kedaluwarsa jika Anda masih di Australia pada akhir masa tinggal yang diizinkan. Jika 
tidak dapat meninggalkan Australia selama masa tinggal yang diizinkan dalam visa, Anda 
harus mengajukan permohonan visa lebih lanjut sebelum tanggal  kedaluwarsa visa 
tersebut. 

Jika Anda berangkat dan kembali ke Australia dengan kapal pesiar pulang pergi, ini 
mungkin tidak dianggap sebagai keberangkatan dari Australia untuk tujuan masa tinggal 
yang diizinkan. Harap periksa informasi yang diberikan perusahaan kapal pesiar kepada 
Anda. 

Tidak ada ketentuan tinggal lebih lama (termasuk 8503, 8534 dan 8535) 

Jika Anda memegang visa dengan ketentuan 8503, 8534 atau 8535 dan tidak dapat 
meninggalkan Australia sesuai rencana, Anda tidak dapat mengajukan permohonan untuk 
sebagian besar visa lain di Australia kecuali jika ketentuan tersebut dicabut. Anda bisa 
ajukan untuk mencabut ketentuan ini  jika visa Anda akan kedaluwarsa dalam waktu 
kurang dari empat minggu. Jika permohonan disetujui, Anda harus mengajukan 
permohonan visa baru sebelum visa Anda saat ini berakhir. 

Ketentuan 8531 (tidak boleh tetap di Australia melebihi masa tinggal yang diizinkan 
dalam visa) 

Jika visa Anda memiliki ketentuan 8531 dan Anda tidak dapat keluar Australia sesuai 
rencana, Anda harus mengajukan permohonan visa lebih lanjut sebelum tanggal  
kedaluwarsa visa tersebut. Jika visa tersebut berisi ketentuan 8503, Anda harus meminta 
pengecualian ketentuan ini terlebih dahulu.  

Kami mengerti bahwa ada yang tidak dapat keluar Australia sesuai rencana karena 
pembatasan perjalanan, dan kami akan mempertimbangkan hal ini untuk permohonan 
visa atau sponsor apa pun di masa depan. 

Ketentuan 8558 (tidak boleh tinggal di Australia selama lebih dari 12 bulan dalam 
periode 18 bulan) 

Jika Anda memegang visa dengan ketentuan 8558 dan tidak dapat meninggalkan 
Australia sesuai rencana, visa Anda akan kedaluwarsa jika Anda tinggal di Australia 
selama 12 bulan berturut-turut. 

Jika Anda telah berada di Australia selama 12 bulan secara kumulatif dalam periode 18 
bulan, visa Anda akan tetap berlaku sampai tanggal kedaluwarsanya. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
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Anda harus ajukan permohonan visa lebih lanjut jika visa Anda akan berakhir sebelum 
dapat meninggalkan Australia. Jika Anda juga mengikuti ketentuan 8503, Anda harus 
meminta pengecualian ketentuan ini terlebih dahulu.  

Pengaturan pemrosesan visa 

Jika perlu mengajukan visa baru untuk tinggal di Australia, Anda masih dapat mencari 
pilihan visa Anda dan mengajukan aplikasi visa di ImmiAccount. Kami mendorong pelamar 
untuk sebisa mungkin mendaftar online, karena aplikasi ini akan lebih cepat diproses. 

Beberapa layanan terkait proses aplikasi visa dapat dipengaruhi oleh COVID-19 dan 
berbagai layanan yang kami andalkan (seperti pemeriksaan medis dan biometrik) semakin 
tidak tersedia. Pelamar akan diberi waktu tambahan untuk menyelesaikan pemeriksaan 
dan memberikan informasi yang diminta. 

Kami akan mempertimbangkan gangguan layanan tersebut mempertimbangkan 
permohonan visa Anda. 

Anda tidak perlu menghubungi kami untuk meminta perpanjangan waktu untuk 
menyelesaikan pemeriksaan ini. 

 

Saya memiliki visa Pelajar 

Pembaruan/rilis media terbaru 

 Meningkatkan jumlah pekerja kesehatan dan disabilitas selama coronavirus 
 Coronavirus dan pemegang visa sementara 
 Supermarket-supermarket besar Australia untukt sementara  dapat menawarkan 

lebih bayak jam kerja kepada karyawan pelajar internasional untuk membatu 
supaya rak jualan tetap penuh. 

 Pelajar international yang siap memenuhi kekurangan staf utama dalam rawatan 
lansia. 

Pemerintah mengambil pendekatan yang fleksibel terkait dengan persyaratan visa pelajar 
di mana pembatasan COVID-19 telah mencegah terpenuhinya persyaratan, seperti 
kehadiran di kelas atau penggunaan pembelajaran online. 

Jika studi di Australia telah berakhir dan Anda tidak dapat meninggalkan Australia, Anda 
dapat mengajukan permohonan visa Pengunjung (subkelas 600) Hal ini harus dilakukan 
sebelum visa Pelajar Anda kedaluwarsa. 

Jika sekolah Anda sedang 'bukan masa belajar (out of session) 

Anda dapat bekerja berjam-jam tanpa batas jika program Anda dianggap ‘bukan masa 
belajar’ Sekolah dianggap 'bukan masa belajar' selama libur yang dijadwalkan atau jika 
siswa telah menyelesaikan program mereka sesuai jadwal. 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://minister.homeaffairs.gov.au/alantudge/Pages/boosting-health.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/Coronavirus-and-Temporary-Visa-holders.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx
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 Jika Anda kuliah tingkat master jalur penelitian atau program doktor 

Jika Anda telah mulai kuliah tingkat master jalur penelitian atau program doktor, Anda 
dapat bekerja tanpa batas waktu. 

Jika kuliah Anda telah ditangguhkan (deferred). 

Anda dapat bekerja lebih dari 40 jam per dua minggu jika program studi Anda telah 
ditangguhkan. 

Keringanan-sementara jam kerja bagi pemegang visa pelajar 

Pemegang visa pelajar tertentu diizinkan untuk sementara bekerja lebih dari 40 jam per 
dua minggu untuk mendukung pasokan barang dan layanan penting bagi warga Australia 
jika mereka: 

 bekerja di sektor kesehatan, terdaftar dalam kursus terkait kesehatan (seperti 
perawat atau dokter) dan diarahkan oleh pejabat kesehatan untuk membantu upaya 
melawan COVID-19 

 dipekerjakan oleh supermarket terdaftar (langkah sementara ini akan berhenti pada 
1 Mei 2020 untuk supermarket) 

 bekerja di perawatan lansia oleh Penyedia yang Disetujui atau penyedia layanan 
perawatan lansia yang didanai Negara persemakmuran 

 dipekerjakan oleh penyedia Skema Asuransi Disabilitas Nasional yang terdaftar. 

Lihat Keringanan-sementara jam kerja bagi pemegang visa pelajar. 

 

Bisakah saya memperpanjang visa Pelajar saya? 

Sesuai undang-undang migrasi Australia, visa pelajar tidak dapat diperpanjang. 

Anda perlu mengajukan permohonan visa baru jika: 

 Anda tidak dapat kembali ke negara asal dan visa Anda kedaluwarsa 
 Anda perlu lebih banyak waktu di Australia untuk menyelesaikan program Anda. 

Anda harus mengajukan permohonan visa Pelajar baru enam minggu sebelum visa 
Pelajar yang ada kedaluwarsa. Tidak perlu memberikan bukti dampak COVID-19 dalam 
permohonan visa pelajar Anda. 

Jika masa belajar di Australia sudah berakhir, Anda dapat mengajukan permohonan visa 
Pengunjung (subkelas 600). Hal ini harus dilakukan sebelum visa Pelajar Anda 
kedaluwarsa. 

Informasi lebih lanjut tentang visa Pengunjung 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
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Beberapa layanan terkait proses aplikasi visa dapat terkena dampak dan berbagai 
layanan menjadi tidak tersedia. Ini termasuk dokter panel yang melakukan pemeriksaan 
medis, fasilitas pengujian bahasa Inggris dan pemeriksaan biometrik. Selama layanan ini 
tidak tersedia, banyak pelamar yang tidak dapat memenuhi persyaratan visa mereka. 
Pelamar akan diberi waktu tambahan untuk menyelesaikan pemeriksaan dan memberikan 
informasi yang diminta. 

Perlu diingat bahwa dengan mengajukan permohonan baru sebelum visa saat ini 
kedaluwarsa maka Anda mendapatkan bridging visa supaya tetap tinggal dengan sah 
sementara semua persyaratan dipenuhi. 

Persyaratan belajar di Australia 

Departemen Dalam Negeri tidak mengatur persyaratan metode (mode)  belajar. 
Anda harus menghubungi penyedia pendidikan Anda. 

Harap lihat Pernyataan bersama TEQSA dan ASQA terkait metode pelaksanaan. 

Untuk pengecualian sebagai akibat larangan perjalanan, lihat Persyaratan Kode Nasional 
untuk siswa pendidikan tinggi yang terkena dampak untuk melakukan studi online. 

Memberitahu Departemen 

Anda tidak perlu memberi tahu Departemen jika Anda pulang, atau situasi belajar Anda 
berubah. 

Visa Anda tetap valid sampai Anda mengajukan permohonan visa lain, atau visa Anda 
berakhir. Status visa akan tetap tidak berubah jika Anda pulang atau menunda studi Anda. 

Siswa yang mengalami kesulitan keuangan 

Anda didorong untuk mengandalkan dukungan keluarga, pekerjaan paruh waktu jika 
tersedia dan tabungan Anda sendiri untuk menopang diri Anda di Australia. 

Jika Anda tidak dapat menghidupi diri sendiri, Anda harus mengurus kepulangan ke 
negara tempat Anda biasa bermukin, dengan memaklumi bahwa ketentuan dalam 
mendapatkan visa Pelajar adalah wajib memiliki dana untuk menghidupi diri sendiri 
selama mereka tinggal di Australia 

Siswa yang telah berada di Australia lebih dari 12 bulan yang kemudian mengalami 
kesulitan keuangan akan dapat menggunakan dana pensiun Australia mereka. 

Pemerintah akan terus berhubungan dengan sektor pendidikan internasional yang 
menyediakan dukungan keuangan bagi siswa internasional yang mengalami kesulitan. 

 

https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/joint-teqsa-and-asqa-statement-relating-flexible-delivery
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
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Saya memiliki visa Kekurangan Keterampilan Sementara 
(subkelas 482) atau visa Pekerjaan Sementara (Keterampilan) 
(subkelas 457) 

Pemegang visa Kekurangan Keterampilan Sementara 457 yang telah diberhentikan kerja, 
tetapi tidak PHK (Putus Hubungan Kerja), tetap memiliki visa yang sah dan perusahaan 
akan memiliki kesempatan untuk memperpanjang visa Anda sesuai ketentuan normal. 

Perusahaan akan dapat mengurangi jam kerja Anda tanpa melanggar persyaratan visa 
Anda atau melanggar kewajiban mereka sebagai pemberi kerja. 

Jika Anda telah di PHK dan saat ini sedang menganggur, Anda harus mencari pekerjaan 
lain dalam waktu 60 hari atau mengurus kepulangan dari Australia, jika memungkinkan. 

Jika Anda telah di PHK dan saat ini sedang menganggur, Anda harus mencari pekerjaan 
lain dalam waktu 60 hari atau mengurus kepulangan dari Australia, jika memungkinkan. 

Pemegang visa kerja sementara yang saat ini bekerja di sektor-sektor penting, seperti 
kesehatan, perawatan lansia atau pertanian, mungkin juga memenuhi syarat untuk visa 
jalur Perjanjian Kesepakatan Pemerintah Australia (AGEE) untuk visa Aktivitas Sementara 
pandemik COVID-19 (subkelas 408). 

Saya memiliki visa Kerja dan Liburan 

Saya bekerja di sektor kritis untuk COVID-19 (Pertanian, Pemrosesan Makanan, 
Perawatan Kesehatan, Perawatan Lansia, Perawatan Disabilitas atau Perawatan 
Anak) 

Visa Kerja dan Liburan tidak dapat diperpanjang. Akan tetapi, jika Anda telah 
menyelesaikan tiga atau enam bulan pekerjaan tertentu di Australia, Anda mungkin dapat 
mengajukan permohonan visa Kerja dan Liburan ke-dua dan ke- tiga  

Pemerintah Australia telah memperkenalkan langkah-langkah baru sebagai tanggapan 
terhadap COVID-19. Pemegang visa kerja dan liburan yang bekerja di sektor-sektor 
penting termasuk pertanian, kesehatan, perawatan lansia dan cacat serta perawatan anak 
akan dibebaskan dari batasan kerja enam bulan dengan satu pemberi kerja. 

Pemegang visa kerja dan liburan yang bekerja di sektor-sektor penting yang belum 
menyelesaikan 3 atau 6 bulan dari pekerjaan tertentu yang diperlukan untuk mengajukan 
visa Kerja dan Liburan ke-dua atau ke-tiga, dan yang tidak dapat kembali ke negara asal, 
mereka dapat mengajukan permohonan untuk visa jalur Perjanjian Kesepakatan 
Pemerintah Australia (AGEE) untuk visa Aktivitas Sementara pandemik COVID-19 
(subkelas 408). Dengan visa ini Anda tetap bisa tinggal secara sah di Australia, dan terus 
bekerja, jika Anda ingin melakukannya, sampai keadaan menjadi aman dan praktis bagi 
Anda untuk kembali ke negara asal Anda. 

Untuk mendapatkan visa baru, Anda harus memenuhi persyaratan visa tersebut, termasuk 
batasan usia, bahasa Inggris, persyaratan kesehatan dan perilaku baik. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
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Ketentuan visa 8547 - batasan kerja enam bulan dengan satu pemberi kerja 

Pemegang visa kerja dan liburan dapat mengerjakan segala jenis pekerjaan selama 
mereka tinggal di Australia, tetapi ini umumnya terbatas pada pekerjaan enam bulan 
dengan satu pemberi kerja, kecuali Departemen telah memberikan izin untuk bekerja 
dengan pemberi kerja yang sama selama lebih dari enam bulan. 

Pemegang visa Kerja dan Liburan yang bekerja di sektor utama, seperti kesehatan, 
perawatan lanjut usia atau pertanian memiliki izin dari Departemen untuk bekerja pada 
pemberi kerja yang sama selama lebih dari enam bulan, dengan alasan keadaan luar 
biasa dan tidak terduga. 

Keadaan lain di mana memegang visa kerja dan liburan memiliki izin dari Departemen 
untuk bekerja pada pemberi kerja yang sama selama lebih dari enam bulan, termasuk jika 
pekerjaan tersebut adalah: 

 di lokasi yang berbeda dan tidak bekerja melebihi enam bulan di satu lokasi 
 dalam budidaya tanaman dan hewan di Australia 
 hanya di industri tertentu di Australia utara 
 membantu upaya pemulihan kebakaran hutan 

Dalam situasi lain apa pun, Anda perlu meminta izin untuk bekerja dengan pemberi kerja 
yang sama selama lebih dari 6 bulan. 

 

Saya bekerja di sektor non-utama untuk COVID-19 

Visa Kerja dan Liburan tidak dapat diperpanjang. Namun, jika Anda telah menyelesaikan 
tiga atau enam bulan kerja di Australia, Anda mungkin dapat mengajukan permohonan 
untuk visa Kerja dan Liburan yang ke-dua dan ke-tiga. 

Lihat persyaratan kerja tertentu untuk info lebih lanjut. 

Jika Anda belum menyelesaikan tiga atau enam bulan kerja yang ditentukan yang 
diperlukan untuk mengajukan visa Kerja dan Liburan yang ke-dua dan ke-tiga karena 
COVID-19 - dan Anda tidak bekerja di sektor utama, Anda harus mengajukan permohonan 
visa lain untuk tetap tinggal dengan sah sampai Anda dapat kembali ke negara asal Anda. 

Untuk mendapatkan visa baru, Anda harus memenuhi persyaratan visa tersebut, termasuk 
batasan usia, bahasa Inggris, persyaratan kesehatan dan perilaku baik. 

Ketentuan visa 8547 - batasan kerja enam bulan dengan satu pemberi kerja 

Pemegang visa kerja dan liburan  dapat mengerjakan segala jenis pekerjaan selama 
mereka tinggal di Australia, tetapi ini umumnya terbatas pada pekerjaan enam bulan 
dengan satu pemberi kerja, kecuali Departemen telah memberikan izin untuk bekerja 
dengan pemberi kerja yang sama selama lebih dari enam bulan. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
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Dalam situasi tertentu, pemegang visa kerja dan liburan  memiliki izin dari Departemen 
untuk bekerja pada pemberi kerja yang sama selama lebih dari enam bulan, jika pekerjaan 
tersebut: 

 di lokasi yang berbeda dan tidak bekerja melebihi enam bulan di satu lokasi 
 dalam budidaya tanaman dan hewan di Australia 
 hanya di industri tertentu di Australia utara 
 membantu upaya pemulihan kebakaran hutan 

Dalam situasi lain apa pun, Anda perlu meminta izin untuk bekerja dengan pemberi kerja 
yang sama selama lebih dari 6 bulan. 

 

Saya seorang pekerja musiman atau bagian dari Program 
Buruh Pasifik 

Pemegang visa subkelas 40 dalam Program Buruh Pasifik 

Anda dapat mengajukan  visa subkelas 403 dalam Program Buruh Pasifik lagi jika Anda 
dan pemberi kerja Anda diberi izin oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan untuk 
berpartisipasi dalam program ini. Dengan visa ini Anda tetap bisa tinggal secara sah di 
Australia, dan terus bekerja, jika Anda ingin melakukannya, sampai Anda dapat kembali 
ke negara asal Anda. 

Pemegang visa subkelas 403  dalam Program Pekerja Musiman 

Visa Anda tidak dapat diperpanjang. Namun, Pemerintah Australia telah memperkenalkan 
langkah-langkah baru bagi yang bekerja di sektor utama dalam menanggapi COVID-19. 

Anda mungkin berhak mendapatkan visa Aktivitas Sementara (jalur Perjanjian 
Kesepakatan Pemerintah Australia (AGEE) selama pandemi COVID-19, jika: 

 visa Anda akan segera kedaluwarsa 
 visa Anda telah kedaluwarsa 
 Anda tidak bisa keluar dari Australia 
 Anda bekerja di sektor utama, seperti kesehatan, perawatan lanjut usia atau 

pertanian 

Dengan visa ini Anda tetap bisa tinggal secara sah di Australia, dan terus bekerja, jika 
Anda ingin melakukannya, sampai Anda dapat kembali ke negara asal Anda. Program 
Pekerja Musiman dan pengaturan Program Buruh Pasifik, termasuk yang berkaitan 
dengan pemberi kerja, akan dimasukkan ke pengaturan visa baru dan melanjutkan 
hubungannya dengan sektor pertanian. 

 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-403/pacific-labour-scheme
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
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Ketentuan visa: 8503 (Tidak Bisa Tinggal Lebih Lama) dan 8577 (Mengubah Pemberi 
Kerja) 

Untuk visa subkelas 403 dalam Program Pekerja Musiman atau Skema Tenaga Kerja 
Pasifik, ketentuan 8577 berarti Anda biasanya hanya diperbolehkan bekerja untuk satu 
Sponsor/Pemberi Kerja yang Disetujui, kecuali Departemen Dalam Negeri memberi Anda 
izin untuk mengubahnya. 

Selama periode COVID-19, Anda akan dapat berpindah antar Sponsor/Pemberi Kerja 
yang Disetujui. Jika Anda perlu pindah antara Sponsor/Pemberi Kerja yang Disetujui, 
Anda harus menghubungi: 

 Departemen Pendidikan, Keterampilan dan Ketenagakerjaan, jika Anda seorang 
Pekerja Musiman 

 Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, jika Anda bekerja dalam Program 
Buruh Pasifik. 

Sesuai pengaturan sementara ini, pemberi kerja masih diharuskan untuk mematuhi semua 
Undang-undang tempat kerja Australia yang relevan dan Anda akan terus memiliki hak 
yang sama berdasarkan UU tempat kerja Australia seperti semua karyawan lainnya. 

Untuk subkelas 403 dalam jalur Pekerja Musiman, selama periode COVID-19, ketentuan 
8503 (Tanpa Tinggal Lebih Lanjut) dalam visa Anda akan secara otomatis diabaikan untuk 
memungkinkan Anda mengajukan permohonan visa jalur Perjanjian Kesepakatan 
Pemerintah Australia (AGEE) subkelas 408). 

Anda tidak perlu memohon pengecualian ketentuan 8503. 

 

Saya memiliki visa Kategori Khusus 

Warga Selandia Baru dan Australia memiliki pengaturan di mana kita bisa saling tinggal 
dan bekerja di kedua negara tersebut. 

 

Saya memiliki visa Bridging A, B atau C 

Visa bridging A, B dan C memungkinkan Anda untuk tinggal di Australia setelah visa Anda 
saat ini berakhir, dan sementara permohonan visa baru Anda diproses. 

Hak Untuk Bekerja 

Anda mungkin diizinkan bekerja di Australia tergantung pada persyaratan visa Bridging 
Anda. 

Bisa diperiksa dengan cara: 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
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 menggunakan layanan VEVO, atau 
 mengakses ketentuan visa Anda melalui ImmiAccount. 

Jika Anda mengalami kesulitan keuangan dan visa Bridging Anda tidak memungkinkan 
Anda bekerja, atau memiliki batasan untuk bekerja, Anda dapat mengajukan permohonan 
visa Bridging A yang memungkinkan Anda bekerja. Namun, Anda perlu menunjukkan 
bahwa Anda mengalami kesulitan keuangan 

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

Anda tidak akan diberikan visa Bridging baru yang memungkinkan Anda bekerja jika: 

 saat ini Anda diberi visa Bridging A karena Anda telah mengajukan permohonan 
peninjauan kembali terhadap keputusan yang dibuat atas permohonan visa asli 
Anda, atau 

 Anda telah mengajukan permohonan visa perlindungan 

Lihat: Informasi terkait cara mengajukan permohonan. 

 

Visa Bridging kedaluwarsa 

Jika Anda ingin tinggal di Australia setelah tanggal kedaluwarsa visa, Anda harus 
mengajukan permohonan untuk visa lain. 

Saya memiliki visa Bridging E 

Visa sementara ini memungkinkan Anda untuk tinggal di Australia saat Anda: 

 membuat rencana untuk keluar Australia 
 menyelesaikan urusan imigrasi Anda 
 menunggu keputusan imigrasi 

Hak Untuk Bekerja 

Anda mungkin diizinkan bekerja di Australia tergantung pada persyaratan visa Bridging 
Anda. 

Bisa diperiksa dengan cara: 

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

Visa Bridging kedaluwarsa 

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/online
https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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Jika Anda ingin tinggal di Australia setelah tanggal kedaluwarsa visa, Anda harus 
mengajukan permohonan untuk visa lain. 

Layanan Resolusi Status 

 Layanan Resolusi Status (SRS) dapat memberi dukungan sementara bagi Anda. 

Anda mungkin memenuhi syarat mendapat dukungan jika Anda: 

 tinggal di Australia tanpa visa  
 seseorang yang datang ilegal lewat laut (IMA) dan telah mengajukan permohonan 

Visa Perlindungan Sementara (TPV) atau Visa Pencarian Tempat Aman (Safe 
Haven Enterprise Visa (SHEV) yang valid 

 seorang non-IMA dan telah mengajukan permohonan visa perlindungan yang valid 
 seorang pemegang Visa Bridging E (BVE) 
 menghadapi hambatan signifikan yang berdampak pada kemampuan Anda untuk 

menyelesaikan status imigrasi Anda. 

 

Visa saya telah kedaluwarsa 

Kedaluwarsa dalam 28 hari 

Jika visa Anda telah kedaluwarsa, Anda harus segera mengajukan visa Bridging E (BVE) 
supaya status Anda sah. BVE adalah visa jangka pendek yang memungkinkan Anda tetap 
sah tinggal di Australia saat mengurus kepulangan dari Australia. 

Jika Anda ingin tinggal dengan sah di Australia, Anda harus mengajukan permohonan visa 
baru. Keadaan Anda akan menentukan opsi visa Anda dan apa yang harus Anda lakukan 
agar tetap sah tinggal dengan sah. Bergantung kapan visa Anda kedaluwarsa, mungkin 
akan ada batasan tertentu untuk mengajukan visa lebih lanjut saat Anda berada di 
Australia 

Beberapa layanan terkait proses aplikasi visa dapat dipengaruhi oleh COVID-19 dan 
berbagai layanan yang kami andalkan (seperti pemeriksaan medis dan biometrik) semakin 
tidak tersedia. Pelamar akan diberi waktu tambahan untuk menyelesaikan pemeriksaan 
dan memberikan informasi yang diminta. 

Kedaluwarsa lebih dari 28 hari lalu 

Jika visa Anda berakhir lebih dari 28 hari yang lalu, harap hubungi  Layanan Resolusi 
Status (SRS) untuk bantuan dalam menyelesaikan status imigrasi Anda. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/sitesearch?k=Bridging%20visa%20E%20(BVE)
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview

