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  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 Pengunjung atau Otoritas 
Perjalanan Elektronik (Electronic Travel Authority 
atau ETA) 

Visa pengunjung dan ETA hanya memungkinkan untuk tinggal sementara di Australia. 
Jika Anda tidak dapat menghidupi diri sendiri selama di Australia, Anda harus mengurus 
kepulangan, jika Anda bisa. Anda tidak perlu mengajukan permohonan pembebasan 
perjalanan untuk keluar dari Australia. 

Jika Anda tidak dapat kembali ke negara asal, Anda harus memiliki visa yang masih 
berlaku dan mengikuti nasihat kesehatan Australia jika diperlukan. 

Memeriksa kapan visa saya kedaluwarsa 

Visa Pengunjung atau ETA Anda secara otomatis akan kedaluwarsa jika Anda masih di 
Australia pada akhir masa tinggal yang diizinkan. 

Anda dapat memeriksa: 

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
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 rincian visa Anda di VEVO, aplikasi myVEVO, dalam surat keputusan visa Anda 
atau ImmiAccount. 

 tangal kedaluwarsa dan ketentuan ETA Anda melalui layanan Periksa ETA kami. 

Catatan: Jika Anda keluar dan masuk lagi ke Australia dengan pelayaran pulang pergi, 
waktu yang Anda habiskan untuk pelayaran dianggap sebagai waktu yang dihabiskan di 
Australia - yaitu, kami tidak menganggap Anda telah meninggalkan Australia. Pelayaran 
pulang pergi tidak akan mengatur ulang masa tinggal Anda pada visa Anda. Tanyakan 
kepada operator kapal pesiar atau agen perjalanan Anda apakah kami menganggap 
pelayaran Anda sebagai pelayaran pulang pergi. 

Memperpanjang visa saya 

Sesuai undang-undang migrasi Australia, visa Pengunjung atau ETA tidak boleh 
diperpanjang. 

Anda harus mengajukan visa baru sebelum visa Anda saat ini kedaluwarsa. 

Pada umumnya, jika dapat menghidupi diri sendiri, Anda dapat mengajukan permohonan 
untuk tetap tinggal di Australia sebagai Pengunjung (jalur turis). Jika Anda telah 
mengajukan permohonan visa Pengunjung baru di Australia, lihat Pengaturan pemrosesan 
Visa Pengunjung . 

Jika visa pelajar Anda akan kedaluwarsa, saat ini Anda tidak dapat pulang adanya 
larangan masuk, dan Anda tidak dapat memenuhi persyaratan untuk visa lain, maka Anda 
mungkin memenuhi syarat untuk Visa peristiwa Pandemi COVID-19. Anda harus 
menunjukkan kenapa Anda tidak dapat memenuhi persyaratan untuk visa lain, termasuk 
visa Pengunjung. Ini dapat berupa pernyataan dan bukti bahwa Anda tidak memiliki akses 
untuk mendapat dana yang cukup untuk dapat membayar biaya permohonan visa lain 
(visa application charge atau VAC). 

Jika visa Pengunjung Anda akan kedaluwarsa, Anda juga mungkin bisa mendapatkan visa 
peristiwa Pandemi Covid-19 Sektor tersebut adalah pertanian, pemrosesan makanan, 
kesehatan, perawatan lanjut usia dan disabilitas dan perawatan anak. 

Anda juga dapat menjajaki opsi visa yang lain. 

Mengajukan visa baru 

Kami mendorong Anda untuk mengajukan permohonan visa: 

 sedapat mungkin, di ImmiAccount 
 tidak lebih cepat dari 4 minggu sebelum masa berlaku visa Anda saat ini berakhir. 

Saat memohon visa baru, Anda mungkin dapat diberikan visa Bridging yang akan 
membuat status Anda tetap sah sampai keputusan atas permohonan visa Anda 
dikeluarkan.  

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://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600/tourist-stream-onshore
https://covid19.homeaffairs.gov.au/visitor-visa-or-electronic-travel-authority-eta#processing
https://covid19.homeaffairs.gov.au/visitor-visa-or-electronic-travel-authority-eta#processing
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://online.immi.gov.au/ola/app
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Jika Anda memiliki 'ketentuan tidak boleh tinggal lebih lama' dalam visa Anda, sebelum 
Anda mengajukan visa lain, Anda perlu memohon pengecualian dari ketentuan ini. 

Jika visa Anda telah kedaluwarsa, Anda dapat mengajukan visa pengunjung berikutnya 
walaupun visa substantif Anda saat ini telah berakhir, asalkan masih dalam 28 hari setelah 
tanggal kadaluwarsa. Lihat Visa saya telah kedaluwarsa untuk informasi lebih lanjut. 

Bekerja 

Pemegang visa pengunjung dan ETA tidak diizinkan bekerja di Australia. 

Ketentuan visa 

Departemen menyadari bahwa larangan perjalanan COVID-19 dapat menyulitkan 
beberapa pengunjung internasional untuk keluar Australia sesuai rencana atau untuk 
memenuhi ketentuan visa mereka. Kami akan mempertimbangkan hal ini saat 
mempertimbangkan permohonan Anda berikutnya sehingga Anda tidak terkena dampak 
situasi yang di luar kendali Anda. 

Ketentuan visa berikut ini dapat berlaku untuk pemegang visa Pengunjung di Australia: 

Ketentuan Tidak Boleh Tinggal Lebih Lanjut (termasuk 8503, 
8534 dan 8535) 

Jika Anda memegang visa dengan ketentuan Tidak Boleh Tinggal Lebih Lanjut, Anda tidak 
dapat mengajukan sebagian besar visa lain di Australia sebelum ketentuan tersebut 
dikecualikan. 

Jika ingin mengajukan visa lain dan visa Anda akan kedaluwarsa dalam waktu kurang dari 
4 minggu, Anda harus memohon untuk dikecualikan dari ketentuan ini. 

Jika permohonan Anda disetujui, Anda harus mengajukan permohonan visa baru sebelum 
visa Anda saat ini kedaluwarsa. 

Ketentuan 8531 (tidak boleh tinggal di Australia setelah masa 
tinggal berakhir) 

Ketentuan ini tidak dapat dikesampingkan, namun hal ini tidak menghalangi Anda 
mengajukan permohonan visa lebih lanjut. 

Jika Anda memegang visa dengan ketentuan 8531, Anda harus mengajukan permohonan 
visa baru sebelum visa Anda saat ini kedaluwarsa. 

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

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/glossary#Substantive%20visa
https://covid19.homeaffairs.gov.au/my-visa-has-expired
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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Ketentuan ini tidak dapat dikesampingkan, namun hal ini tidak menghalangi Anda 
mengajukan permohonan visa lebih lanjut. 

Jika Anda memegang visa dengan ketentuan 8558, Anda harus mengajukan permohonan 
visa baru sebelum visa Anda saat ini kedaluwarsa. 

Visa Anda akan otomatis kedaluwarsa jika Anda masih di Australia pada akhir masa 
tinggal yang diizinkan. 

Visa Anda tidak akan otomatis kedaluwarsa jika Anda telah tinggal selama periode 
kumulatif lebih dari 12 bulan dalam periode 18 bulan (selama Anda tidak melebihi periode 
tinggal Anda pada satu kunjungan). 

Pengaturan pemrosesan Visa Pengunjung 

Karena COVID-19 masa pemrosesan beberapa visa telah terpengaruh dan permohonan 
mungkin akan lebih lama diselesaikan. 

Setelah mengajukan permohonan visa Pengunjung di Australia, Anda akan diberikan visa 
Bridging. Jika visa Anda saat ini berakhir sebelum kami memutuskan hasil permohonan 
Anda, maka visa Bridging akan mulai berlaku. Ini akan memastikan Anda tetap tinggal 
dengan sah. 

Anda dapat tinggal di Australia menggunakan visa Bridging saat kami memproses 
perhomonan visa baru Anda. Anda mungkin akan terlambat menerima pemberitahuan 
keluarnya visa Bridging Anda. Asalkan Anda mengajukan permohonan visa Pengunjung 
baru sebelum visa Anda saat ini kedaluwarsa, Anda tidak perlu khawatir tentang status 
hukum Anda meskipun kami belum mengirim pemberitahuan keluarnya visa Bridging 
kepada Anda. 

Kami akan memberi tahu Anda jika kami membutuhkan informasi lebih lanjut atau ketika 
kami telah membuat keputusan. 

Jika Anda keluar Australia sebelum kami mengambil keputusan, Anda dapat mencabut 
permohonan Anda. 

Untuk memeriksa pesan dari kami, membarui rincian Anda, memberi tahu kami jika Anda 
membuat kesalahan atau mencabut permohonan Anda, gunakan ImmiAccount Anda. 

Gangguan layanan 

Beberapa layanan terkait proses aplikasi visa dapat dipengaruhi oleh COVID-19 dan 
berbagai layanan yang kami andalkan (seperti pemeriksaan medis dan biometrik) mungkin 
tidak tersedia dalam jangka pendek. Dalam hal ini, pemohon akan diberi waktu tambahan 
untuk menyelesaikan pemeriksaan dan memberikan informasi jika diminta. 

Memberikan lebih banyak informasi 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
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Jika Anda telah diminta untuk memberikan informasi lebih lanjut, kirimkan informasi yang 
diminta kepada kami sesegera mungkin melalui ImmiAccount Anda. 

Jika Anda tidak dapat memberikan informasi dalam jangka waktu yang ditentukan, unggah 
penjelasan Anda ke ImmiAccount Anda. Kami akan mempertimbangkan gangguan 
layanan tersebut saat mempertimbangkan permohonan visa Anda. Kami akan 
menghubungi Anda lagi jika informasi lebih lanjut masih diperlukan sebelum membuat 
keputusan atas permohonan Anda. 

Membuat janji temu untuk pemeriksaan kesehatan 

Kami akan memberi tahu Anda jika Anda perlu menjalani pemeriksaan kesehatan untuk 
visa Anda. Jika Anda tidak dapat memperoleh janji temu dengan Layanan Visa Medis 
Bupa dalam jangka waktu yang diminta, atau janji temu Anda telah dibatalkan: 

 Unggah penjelasan ke ImmiAccount Anda 
 Jika memungkinkan, buatlah janji temu pada tanggal yang tersedia paling cepat 
 Setelah Anda mendapatkan janji temu, beri tahu kami tanggal janji temu yang 

dijadwalkan melalui ImmiAccount Anda. 

Kami akan mempertimbangkan penundaan atau penutupan layanan saat 
mempertimbangkan permohonan visa Anda. Kami akan menghubungi Anda lagi jika 
informasi lebih lanjut masih diperlukan sebelum membuat keputusan atas permohonan 
Anda. 
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