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Pengembalian dan penghapusan Biaya 
Permohonan Visa (Visa Application Charges) 
 

Pengembalian Biaya Permohonan Visa  

Jika Anda telah membayar biaya permohonan visa atau perpanjangan visa yang terkena 
dampak pembatasan perjalanan COVID-19, Anda mungkin memenuhi syarat untuk 
mendapatkan pengembalian uang atau penghapusan Biaya Permohonan Visa atau Visa 
Application Charge (VAC). 

Anda hanya dapat meminta pengembalian biaya VAC jika Anda adalah orang yang 
ditunjukkan sebagai 'pembayar' pada tanda terima VAC awal Anda. 

Klaim pengembalian dana VAC dari Pelajar dan Working Holiday Makers (WHMs) yang 
tiba di Australia antara 19 Januari 2022 dan 19 Maret (pelajar) atau 19 April 2022 (WHMs) 
ditutup pada 31 Desember 2022 

Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan pengembalian biaya VAC 
lainnya,  lihat Cara mendapatkan pengembalian biaya. 

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

Pelajar 

Kami akan membebaskan biaya permohonan visa supaya Anda dapat mengajukan 
permohonan visa pelajar lebih lanjut jika Anda 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. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
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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 untuk Siswa 
Terdampak COVID-19 (COVID-19 Impacted Student) 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 VAC. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf

