
Domestic and family violence and your visa - Indonesian 
  

Kekerasan dalam rumah tangga dan 

keluarga dan visa Anda 
 Kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga merupakan tindak pidana di Australia dan tidak dapat diterima 

dalam keadaan apa pun. 

 Kami tidak menganjurkan pemegang visa untuk tetap berada dalam hubungan di mana ada kekerasan demi 

hasil visa dalam keadaan apa pun. 

 Pembatalan visa rumit dan dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus.  

 Hanya Menteri atau pejabat yang didelegasikan (Departemen) yang memiliki kuasa untuk menolak atau 

membatalkan visa seseorang. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga tidak dapat membatalkan 

visa seseorang. 

 Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga dapat ditolak atau dibatalkan visanya. 

 Anda dapat memeriksa status visa Anda secara online melalui Visa Entitlement Verification Online (VEVO) 

(Verifikasi Hak Visa Online). VEVO akan menunjukkan kepada Anda visa apa yang Anda pegang, kapan habis 

masa berlakunya dan kondisi apa pun yang menyertainya. 

o Lihat: immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/overview 

 Penting bahwa Departemen memiliki detail kontak terkini untuk Anda, sehingga kami dapat menyampaikan 

informasi penting tentang visa Anda. 

 Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki ImmiAccount sendiri, di mana Anda dapat mengelola aplikasi 

visa saat ini atau di masa depan. Penting bahwa ImmiAccount ini dibuat dengan alamat email dan kata sandi 

yang berbeda, yang hanya dapat diakses oleh Anda. 

o Lihat: online.immi.gov.au 

 Sistem imigrasi terkadang sulit dinavigasi, jadi kami menganjurkan agar Anda mencari bantuan imigrasi dari 

agen migrasi atau praktisi hukum yang terdaftar. Beberapa penyedia berspesialisasi dalam kekerasan dalam 

rumah tangga dan keluarga dan masalah migrasi. 

o Lihat: immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview 

o Lihat: familyviolencelaw.gov.au/  

 Pemegang dan pemohon visa pasangan tertentu dapat mengajukan aplikasi untuk pertimbangan berdasarkan 

ketentuan khusus yang berkaitan dengan kekerasan dalam keluarga (ketentuan kekerasan dalam keluarga) 

untuk diberikan visa permanen mereka. 

o Lihat: immi.homeaffairs.gov.au/visas/domestic-family-violence-and-your-visa/how-we-can-help 

 Jika Anda khawatir tentang status visa Anda, Anda dapat menghubungi Departemen sehingga kami dapat 

membantu Anda menyelesaikan status visa Anda dan memberikan informasi tentang layanan dukungan.  

 

Untuk informasi lebih lanjut, lihat:  

immi.homeaffairs.gov.au/visas/domestic-family-violence-and-your-visa  
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