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Pelajar Internasional  

Informasi ini ditujukan bagi pemegang visa Student (Pelajar) (sub kelas 500) atau 
Temporary Graduate (Lulusan Sementara) (sub kelas 485).  

Mengajukan visa pelajar baru  

Karena COVID-19, masa pemrosesan beberapa visa telah terpengaruh. Permohonan 

Anda mungkin akan lebih lama diselesaikan. 

Permohonan yang lengkap akan memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat. Kami 

mendorong siswa untuk menyerahkan permohonan visa Pelajar yang lengkap kepada 

Department of Home Affairs (Departemen Dalam Negeri). Untuk memeriksa persyaratan, 

siswa dapat menggunakan Daftar Kelengkapan Dokumen atau Document Checklist Tool. 

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Durasi pemrosesan visa global. 

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) (228 KB PDF) yang telah diisi 

dari institusi pendidikan Anda. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool
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
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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 (Visa Application 

Charge atau VAC) 

Selain itu, pemegang visa pelajar yang berada di luar Australia dan tiba antara 19 Januari 

2022 dan 19 Maret 2022 mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan pengembalian 

uang dari VAC mereka. Informasi lebih lanjut tentang cara memohon pengembalian dana 

VAC, lihat Cara mendapatkan pengembalian dana. 

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 Departemen 

mengetahui bahwa Anda memerlukan waktu tambahan jika Anda memerlukannya. 

Pemegang visa yang masih berlaku  

Pengaturan fleksibel mengenai tanggal masuk karena COVID-19 

Departemen memahami bahwa beberapa siswa mungkin tidak dapat memulai studi tepat 

waktu karena adanya pembatasan COVID-19. Pastikan penyedia pendidikan Anda tahu 

bahwa Anda tidak dapat memulai studi karena pembatasan COVID-19. Ada beberapa 

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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cara untuk memastikan Anda tidak melanggar ketentuan visa Anda. Anda dapat 

menanyakan penyedia pendidikan Anda pilihan apa yang tersedia untuk situasi Anda. 

Jika Anda memegang visa Pelajar, hubungi penyedia pendidikan Anda jika Anda tidak 

dapat bepergian karena pembatasan COVID-19. Pastikan bahwa Anda selalu terdaftar 

dalam program studi yang disetujui. 

Ketahuilah bahwa kami dapat membatalkan visa Anda jika Anda: 

 tidak memulai studi Anda tepat waktu atau 
 tidak memiliki Konfirmasi Pendaftaran atau (Confirmation of Enrollment (CoE)) yang 

berlaku atau yang aktif. 

Penyedia pendidikan Anda akan dapat membantu Anda agar hal ini tidak terjadi. 

Jika Anda berada di luar Australia dan belum memiliki CoE aktif atau yang berlaku, periksa 

status visa Anda di VEVO. Lakukan ini sebelum membuat rencana perjalanan untuk 

memastikan status visa Anda tidak berubah. 

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Situasi belajar Anda telah berubah. 

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 daring (online). 

Karena kurangnya tenaga kerja saat ini, untuk sementara Pemerintah telah menghapus 

batas jam kerja pemegang visa pelajar di semua sektor ekonomi. Untuk informasi lebih 

lanjut, lihat Perubahan sementara peraturan kerja dalam visa Pelajar dan visa Kerja dan 

Liburan. Ini adalah peraturan sementara untuk semua siswa saat ini dan siswa baru yang 

mungkin ingin mencari dan memulai pekerjaan sebelum dimulainya kelas mereka dan 

peraturan akan ditinjau pada April 2022. Peraturan ini juga termasuk bagi pemohon 

sekunder. 

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Pelonggaran sementara atas jam kerja untuk pemegang 

visa pelajar. 

Pengembalian Biaya Permohonan Visa untuk Siswa 

Pemerintah memberikan insentif bagi pemegang visa Pelajar untuk kembali ke Australia 

sesegera mungkin untuk membantu mengatasi kurangnya tenaga kerja saat ini yang 

disebabkan oleh COVID-19. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/study-situation
https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813
https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813
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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Setiap pemegang visa Pelajar yang saat ini berada di luar Australia dan tiba di Australia 

antara tanggal 19 Januari 2022 dan 19 Maret 2022, mungkin memenuhi syarat untuk 

mendapatkan pengembalian Biaya Permohonan Visa (VAC) mereka. Anda dapat 

mengajukan permohonan pengembalian dana hingga tanggal 31 Desember 2022. 

Informasi lebih lanjut tentang cara memohon pengembalian dana VAC, lihat Cara 

mendapatkan pengembalian dana. 

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 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 di ImmiAccount. 

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. 

Bantuan finansial  

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 sedang 
menjalani lockdown selama lebih dari tujuh hari (Pembayaran Bencana COVID-19). 

Untuk rincian lebih lanjut tentang pembayaran bantuan keuangan, dan kriteria kelayakan, 

lihat Pembayaran dan layanan Centrelink. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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/How-we-can-help/overseas-students
http://www.studyinaustralia.gov.au/
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink
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Rencana kedatangan siswa  

Jika Anda memegang Visa Pelajar dan tidak memenuhi definisi Australia tentang vaksinasi 

lengkap untuk tujuan perjalanan internasional, Anda mungkin memenuhi syarat untuk 

bepergian ke Australia berdasarkan rencana kedatangan pelajar internasional. Untuk 

informasi lebih lanjut, lihat Visa pelajar. 

Penggantian dan perpanjangan visa Lulusan Sementara  

Jika Anda memiliki visa Temporary Graduate (Lulusan Sementara), Anda mungkin 

memenuhi syarat untuk mendapatkan visa pengganti atau perpanjangan visa. Untuk 

informasi lebih lanjut, lihat visa Lulusan Sementara. 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/student-visas
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/temporary-graduate-visa

