
Mengajukan visa pelajar baru 

Karena COVID-19, masa pemrosesan beberapa visa telah terpengaruh dan permohonan 
mungkin akan lebih lama diselesaikan. Kami memprioritaskan permohonan visa untuk 
pengunjung yang dibebaskan dari pembatasan perjalanan yang berlaku saat ini atau yang 
bepergian di dalam Zona Perjalanan Aman. 

Lihat waktu pemrosesan visa untuk informasi lebih lanjut. 

Pembebasan biaya visa pelajar 

Kami akan membebaskan biaya permohonan visa supaya Anda dapat mengajukan 
aplikasi visa pelajar lebih lanjut jika memegang visa pelajar pada atau setelah 1 Februari 
2020 dan tidak dapat menyelesaikan studi dalam masa berlaku awal visa Anda karena 
dampak COVID-19. Termasuk jika Anda: 

 telah menunda studi karena Anda tidak dapat memasuki Australia dikarenakan
peraturan pembatasan perjalanan

 terpaksa mengurangi beban studi menjadi paruh waktu
 tidak dapat menyelesaikan pelatihan kerja atau penempatan kerja Anda.

Peraturan ini tidak ditujukan bagi siswa yang mengajukan visa pelajar baru karena alasan 
biasa (termasuk jika Anda telah gagal dalam suatu program studi atau mata kuliah, 
menangguhkan studi karena alasan pribadi atau secara sukarela mengurangi beban studi 
Anda.) 

Anda harus mengajukan permohonan visa Pelajar supaya permohonan penghapusan 
biaya (fee waiver) Anda dipertimbangkan dengan melampirkan Formulir 1545 COVID-19 
Impacted Student (Siswa yang Kena Dampak COVID-19) (PDF - 228 KB) dari institusi 
pendidikan Anda. 

Jika Anda mengajukan permohonan penghapusan biaya (fee waiver) di Australia, Bridging 
visa tidak akan dikeluarkan secara otomatis karena penghapusan biaya tersebut harus 
diperiksa terlebih dahulu.  

Penghapusan biaya ini hanya berlaku untuk biaya permohonan visa. 

Pengembalian uang tidak diberikan untuk siswa yang telah mengajukan visa Pelajar. 
Hanya permohonan baru yang berhak mendapatkan pembebasan biaya permohonan. 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions
https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf


 

 
 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/student-visas – Diperbarui pada tanggal  06/10/2021- Indonesian 
 

Halaman 2 dari 3 

Formulir 1545 COVID-19 

Institusi pendidikan harus yakin bahwa Anda memegang visa pelajar pada atau setelah 1 
Februari 2020 dan tidak dapat menyelesaikan studi dalam masa berlaku visa awal Anda 
karena dampak COVID-19. 

Anda dapat memasukkan bukti lebih lanjut tentang dampak yang Anda alami terkait 
COVID-19 di dalam formulir yang telah diisi. 

 

Kerangka waktu yang fleksibel untuk informasi tambahan - tes 
bahasa Inggris, biometrik dan kesehatan 

Kami memberikan waktu tambahan bagi Anda untuk memberikan hasil tes bahasa Inggris 
jika Anda tidak dapat mengikuti tes karena COVID-19. Waktu tambahan juga akan 
diberikan untuk pemeriksaan biometrik dan pemeriksaan kesehatan jika COVID-19 telah 
mengganggu akses ke layanan tersebut. 

Jika Anda telah mengatur janji temu untuk salah satu atau lebih layanan tersebut, dan 
jadwalnya lebih dari 28 hari ke depan, Anda dapat melampirkan konfirmasi pengaturan 
janji Anda di ImmiAccount. 

Harap tanggapi permintaan informasi, melalui ImmiAccount, supaya pihak Departemen 
dapat mengetahui bahwa Anda memerlukan waktu tambahan jika Anda memerlukannya. 

 

Pemegang visa yang masih berlaku 

Ketentuan visa Pelajar 

Kami mengambil pendekatan yang fleksibel jika peraturan COVID-19 telah membuat 
persyaratan visa Pelajar tidak dapat dipenuhi. Anda tidak akan melanggar ketentuan visa 
Pelajar Anda jika Anda: 

 mendapat persetujuan untuk menangguhkan kuliah 
 sedang belajar online. 

Anda juga diizinkan untuk sementara waktu bekerja lebih dari 40 jam per dua minggu jika 
Anda bekerja di sektor tertentu. 

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Pelonggaran sementara atas aturan jam kerja untuk 
pemegang visa pelajar. 

 

 

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/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
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Kapan harus memberitahu kami 

Anda tidak perlu memberi tahu kami jika Anda pulang, atau jika situasi studi Anda 
berubah. Visa Anda tetap berlaku hingga Anda mengajukan permohonan visa baru, atau 
jika masa berlaku visa Anda habis. Status visa Anda tidak akan berubah jika Anda pulang 
atau menangguhkan studi Anda. 

Penyedia pendidikan dapat mengeluarkan Konfirmasi Pendaftaran (CoE) baru dan 
mendaftarkan siswa untuk belajar online. Jika Anda memiliki visa pelajar yang valid, 
penyedia pendidikan Anda akan memberikan CoE baru Anda kepada kami.  

Jika Anda sedang mengajukan permohonan visa pelajar, Anda dapat melampirkan CoE 
baru tersebut ke permohonan Anda melalui ImmiAccount. 

 

Siswa yang mengalami kesulitan keuangan 

Jika belajar dan bekerja di Australia, Anda mungkin dapat memperoleh bantuan keuangan 
jika Anda: 

 wajib menjalani isolasi mandiri atau sedang merawat seorang penderita COVID-19 
(Pandemic Leave Disaster Payment (Pembayaran Cuti Bencana Pandemi)) atau;  

 mengalami dampak buruk peraturan kesehatan masyarakat negara bagian dan 
diharuskan menjalani lockdown selama lebih dari tujuh hari (Pembayaran Bencana 
COVID-19). 

Untuk informasi lebih lanjut tentang pembayaran bantuan keuangan, termasuk kriteria 
kelayakan, lihat pembayaran dan layanan Centrelink. 

 

Informasi lebih lanjut 

Informasi untuk siswa internasional tersedia di berbagai instansi Pemerintah, termasuk: 

 COVID-19 Pemerintah Australia yang berisi berita, pembaruan, dan saran terbaru. 
 Departemen Pendidikan, Keterampilan dan Ketenagakerjaan dan email 

international.students@dese.gov.au 
 Departemen Kesehatan terkait Asuransi Kesehatan Mahasiswa Internasional (OSHC) 
 Ombudsman Mahasiswa Internasional untuk keluhan terkait COVID-19 
 Study Australia untuk informasi terkait layanan bantuan. 

 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink
https://www.australia.gov.au/
https://www.dese.gov.au/covid-19
mailto:international.students@dese.gov.au
https://www.privatehealth.gov.au/health_insurance/overseas/index.htm
https://www.ombudsman.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/

