COVID-19 Informasi untuk Pemegang Visa Sementara di
Australia
Berlaku pada tanggal 4 April 2020

Pemerintah Australia telah mengumumkan perubahan pengaturan untuk pemegang visa
sementara. Perubahan-perubahan ini bertujuan melindungi kesehatan masyarakat kita, melindungi
peluang kerja bagi warga Australia, mendukung industri-industri penting, dan membantu dengan
pemulihan cepat pasca virus.
Pemegang visa di Australia harus mengikuti nasihat kesehatan masyarakat sehubungan dengan
COVID-19.

Visa Bekerja dan Berlibur (Working Holiday Maker)
Perubahan pada visa Bekerja dan Berlibur mendukung sektor-sektor penting kesehatan,
perawatan lansia dan disabilitas, pertanian dan pemrosesan makanan, dan pengasuhan anak:
•

Jika Anda mempunyai visa Bekerja dan Berlibur dan bekerja di salah satu sektor penting ini,
Anda akan dikecualikan dari batasan kerja enam bulan dengan satu majikan dan juga akan
memenuhi syarat untuk visa lebih lanjut untuk terus bekerja di sektor-sektor tersebut jika masa
berlaku visa Anda saat ini akan berakhir dalam enam bulan ke depan.

Jika Anda mempunyai visa Bekerja dan Berlibur dan tidak dapat menghidupi diri sendiri, Anda
harus mengurus untuk pulang.

Pekerja Musiman (Seasonal Workers)
Pekerja program Pekerja Musiman dan skema Tenaga Kerja Pasifik akan dapat memperpanjang
masa tinggal mereka di Australia untuk mendukung sektor pertanian.
Jika Anda berada di Australia dan sedang berpartisipasi dalam Program Pekerja Musiman, Anda
dapat mengajukan permohonan visa Kegiatan Sementara (Temporary Activity) (sub kelas 408)
dalam aliran Kegiatan yang Didukung Pemerintah Australia (Australian Government Endorsed
Event/AGEE). Pekerja skema Tenaga Kerja Pasifik dapat mengajukan permohonan untuk visa
Kerja Sementara (Hubungan Internasional) (sub kelas 403) aliran skema Tenaga Kerja Pasifik
yang baru.

Pemegang Visa Pengunjung (Visitor visa)
Jika Anda berada di Australia, memegang visa Pengunjung dan tidak dapat menghidupi diri
sendiri, Anda harus pulang jika keadaan memungkinkan.

Pelajar internasional (International students)
Pelajar internasional didorong untuk mengandalkan dukungan keluarga, pekerjaan paruh waktu
jika tersedia dan tabungan mereka sendiri untuk menghidupi diri mereka di Australia. Dalam
beberapa keadaan siswa akan dapat mengakses dana pensiun (superannuation) Australia
mereka.
Pemerintah juga akan fleksibel berkaitan dengan persyaratan visa pelajar agar memperhitungkan
kemungkinan Coronavirus menghalangi pemenuhan persyaratan tersebut.
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Pemegang visa Keterampilan Khusus Sementara (Temporary Skilled visa)
Jika Anda memegang visa Pemenuhan Kekurangan Keterampilan Khusus Sementara (Temporary
Skill Shortage visa) dan telah dihentikan sementara (stood down), tetapi tidak diberhentikan (laid
off), visa Anda akan tetap berlaku dan bisnis-bisnis akan memiliki kesempatan untuk
memperpanjang visa Anda sesuai pengaturan biasa. Pemerintah juga akan memungkinkan Anda
untuk mengakses sebanyak $10.000 dari dana pensiun (superannuation) Anda untuk menghidupi
diri sendiri.
Bisnis-bisnis juga dapat mengurangi jam kerja Anda tanpa diri Anda sendiri, atau majikan Anda
melanggar persyaratan atau kewajiban visa.
Jika Anda diberhentikan atau menganggur, Anda perlu mencari majikan lain dalam waktu 60 hari
atau membuat pengaturan untuk meninggalkan Australia, jika memungkinkan.

Informasi lebih lanjut tentang pengaturan sementara ini tersedia di situs web Departemen:
https://covid19.homeaffairs.gov.au/
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