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Pemerintah terus meninjau pengaturan visa selama masa pandemi. 
Halaman ini akan diperbarui secara berkala saat penyesuaian dilakukan. 
 
Keringanan visa  
Keringanan untuk pemohon visa keluarga  
Visa Orang Tua  
Visa Orang Tua yang Disponsori atau Sponsored Parent (Sementara) (sub kelas 870)  

 

Keringanan visa  

Jika Anda terkena dampak pembatasan perjalanan karena pandemi COVID-19, Anda 

mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan. 

Masa keringanan COVID-19 dimulai sejak tanggal 1 Februari 2020 untuk: 

 Visa Keterampilan Regional (Sub kelas 887) 
 Visa Inovasi Bisnis dan Investasi Bisnis (Permanen) (sub kelas 888) 
 Visa Inovasi Bisnis dan Investasi Bisnis (Provisional) (Sub kelas 188) 
 Visa Safe Haven Enterprise (Sub kelas 790) 
 Visa Wisudawan Sementara (Temporary Graduate) (sub kelas 485). 

Keringanan untuk pemohon visa keluarga  

Visa Pasangan dan visa Anak 

Jika Anda telah memohon visa dari luar Australia untuk: 

 Visa Anak (sub kelas 101) 
 Visa Adopsi (sub kelas 102) 
 Visa Bakal Menikah (Prospective Marriage) (sub kelas 300) 
 Visa Pasangan (sub kelas 309) 

dan 

 Anda berada di Australia selama masa keringanan COVID-19 

maka visa Anda dapat diberikan saat Anda berada di Australia jika Anda memenuhi 

semua kriteria visa lainnya. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-0
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-1
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-2
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-3
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/business-innovation-and-investment-888
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/business-innovation-and-investment-188
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/safe-haven-enterprise-790
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485
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Masa keringanan COVID-19 dimulai sejak tanggal 1 Februari 2020 dan masa berlakunya 

bersifat sementara. Periksa kembali pembaruan tentang kapan masa keringanan akan 

berakhir di sini. 

Sejak tanggal 5 Maret 2022, visa Anak Tanggungan (Dependent Child) (sub kelas 445) 
dapat diberikan kepada pemohon di dalam atau di luar Australia, terlepas dari tempat 
pengajuan permohonan visa. Ini berarti, sub kelas visa ini tidak lagi tercakup dalam 
pengaturan keringanan COVID-19. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Visa Anak 
Tanggungan (sub kelas 445). 

Visa orang tua  

Permohonan visa orang tua yang diajukan di luar Australia 

Jika Anda telah mengajukan permohonan dari luar Australia untuk  

 Visa Orang Tua (sub kelas 103) 
 Visa Orang Tua Kontributor (sub kelas 173) 
 Visa Orang Tua Kontributor (sub kelas 143) 

dan 

 Anda mengajukan permohonan visa sebelum 24 Maret 2021 dan 
 Anda berada di Australia pada tanggal 24 Maret 2021 

visa Anda dapat diberikan saat Anda berada di Australia jika Anda memenuhi semua 

kriteria visa lainnya selama masa keringanan COVID-19. 

Jika Anda mengajukan permohonan visa ini di luar Australia dan Anda memenuhi 

persyaratan pemberian visa yang biasa, visa ini dapat diberikan kepada Anda di luar 

Australia (sesuai dengan proses saat ini). 

Permohonan visa orang tua yang diajukan dari dalam Australia 

Jika Anda telah mengajukan permohonan di Australia untuk  

 Visa Orang Tua Lansia (sub kelas 804) 
 Visa Kontribusi Orang Tua (sub kelas 864) 

dan 

 Anda mengajukan permohonan visa sebelum 24 Maret 2021 dan 
 Anda berada di luar Australia pada tanggal 24 Maret 2021 

visa Anda dapat diberikan saat Anda berada di luar Australia jika Anda memenuhi semua 

kriteria lainnya selama masa keringanan COVID-19. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/dependent-child-445
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/dependent-child-445
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Jika Anda mengajukan permohonan visa ini di dalam Australia dan Anda memenuhi 

persyaratan pemberian visa yang biasa, visa ini dapat diberikan kepada Anda di dalam 

Australia (sesuai dengan proses saat ini). 

Konsesi sementara untuk pemohon visa Orang Tua akan berlaku selama masa konsesi 

COVID-19. Masa keringanan COVID-19 dimulai sejak tanggal 1 Februari 2020. Peraturan 

ini bersifat sementara. Periksa kembali pembaruan tentang kapan masa keringanan akan 

berakhir di sini. 

Perubahan ini tidak akan memengaruhi jangka waktu pemrosesan saat ini untuk 

permohonan visa Orang Tua. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Tanggal rilis antrian visa 

Orang Tua dan waktu pemrosesan. 

Visa penghubung (Bridging) untuk pemohon visa Orang Tua dan Orang 

Tua Kontributor 

Anda mungkin memenuhi syarat mendapatkan visa penghubung terkait permohonan visa 

Orang Tua (Sub kelas 103), visa Orang Tua Kontributor (Sub kelas 143) atau visa Orang 

Tua Kontributor (Sementara) (Sub kelas 173) selama masa berlakunya keringanan 

COVID-19, jika semua kriteria ini terpenuhi: 

 Anda mengajukan permohonan visa Orang Tua atau Orang Tua Kontributor Anda 
sebelum tanggal 24 Maret 2021 

 permohonan visa diajukan dari dalam Australia 
 Anda berada di Australia pada tanggal 24 Maret 2021 
 permohonan visa belum dituntaskan. 

Sub kelas visa penghubung yang mungkin memenuhi syarat bagi Anda tergantung pada 

keadaan Anda pada saat permohonan visa Orang Tua atau visa Orang Tua Kontributor 

yang diajukan. 

Jika Anda memegang visa substantif pada saat Anda mengajukan visa, Anda mungkin 

dapat mengajukan dan diberikan visa penghubung A - BVA - (Sub kelas 010). 

Jika Anda tidak memegang visa substantif pada saat mengajukan visa, Anda tidak akan 

memenuhi syarat untuk mendapatkan BVA. Anda mungkin dapat memenuhi persyaratan 

mendapatkan visa penghubung E - BVE - (Sub kelas 050). 

Jika Anda mengajukan permohonan tertulis dengan menggunakan kertas formulir untuk 

visa Orang tua atau visa Orang Tua Kontributor di kantor di luar Australia, Anda tidak akan 

memenuhi kriteria mendapatkan visa penghubung terkait permohonan visa tersebut. 

Jika Anda ingin mengajukan permohonan visa sementara, kirimkan Formulir 1005 yang 

telah diisi lengkap ke Pusat Visa Orang Tua WA (WA Parent Visa Centre). Jangan 

kirimkan formulir yang sudah diisi melalui email. Formulir 1005 apa pun yang diterima 

melalui email akan menjadi permohonan yang tidak valid dan tidak dapat diproses. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/family-visa-processing-priorities/parent-visas-queue-release-dates
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/family-visa-processing-priorities/parent-visas-queue-release-dates
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/glossary#substantive%20visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-e-050-051/subclass-050
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1005.pdf
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Visa Orang tua yang Disponsori atau Sponsored Parent 
(Sementara) (sub kelas 870)  

Jika Anda memegang visa Orang tua yang Disponsori atau Sponsored Parent 

(Sementara) (sub kelas 870) (SPTV) dan berada di luar Australia pada tanggal 1 Juli 

2021, periode visa Anda telah diperpanjang secara otomatis selama 18 bulan. 

Konsesi ini bertujuan untuk membantu pemegang SPTV yang tidak dapat tinggal selama 3 

atau 5 tahun penuh sesuai masa berlaku visa mereka di Australia karena pembatasan 

perjalanan COVID-19. 

Jika visa Anda diperpanjang berdasarkan konsesi ini, tambahan 18 bulan tidak akan 

dihitung dalam periode tinggal maksimum 10 tahun kumulatif Anda. 

Kewajiban sponsor untuk Sponsor SPTV juga telah diperpanjang untuk periode 18 bulan 

yang sama. 

Anda dapat memeriksa rincian visa dan ketentuan visa Anda melalui VEVO. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online

