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Memberikan bantuan imigrasi di Australia 

Apakah pengertian bantuan imigrasi 

Bantuan imigrasi adalah ketika seseorang 

menggunakan pengetahuan atau pengalaman mereka 

terkait prosedur migrasi untuk membantu mengajukan 

permohonan visa atau hal-hal terkait visa dengan: 

• mempersiapkan, atau membantu mempersiapkan

permohonan visa atau dokumen lainnya

• memberikan nasihat tentang permohonan visa atau

hal-hal terkait visa

• mewakili seseorang, atau mempersiapkan, hadir di

pengadilan atau otoritas peninjauan ulang

sehubungan dengan visa.

Bantuan imigrasi tidak termasuk: 

• melakukan tugas administrasi untuk mempersiapkan

(atau membantu mempersiapkan) permohonan atau

dokumen lain, misalnya memindai atau mengirim

dokumen

• menyediakan layanan terjemahan atau juru bahasa

• menganjurkan kepada seseorang bahwa mereka

harus mengajukan permohonan visa

• menyampaikan informasi dari orang ketiga, tanpa

memberikan komentar atau penjelasan yang

substansial tentang informasi tersebut.

Siapa yang boleh memberikan bantuan 

imigrasi di Australia 

Hanya agen migrasi terdaftar, praktisi hukum Australia, 

atau orang yang dikecualikan yang boleh secara sah 

memberikan bantuan imigrasi di Australia.  

Agen Migrasi Terdaftar (Registered migration 
agents) 

Seorang agen migrasi terdaftar harus memenuhi 

persyaratan pengetahuan dan karakter tertentu supaya 

bisa terdaftar di Register of Migration Agents yang 

tersedia di situs web Office of the Migration Agents 

Registration Authority (OMARA) www.mara.gov.au  

Praktisi hukum 

Praktisi hukum adalah pengacara yang memiliki 

sertifikat praktisi hukum Australia. Praktisi hukum dapat 

memberikan bantuan imigrasi terkait praktik hukum.  

Orang yang dikecualikan 

Seseorang dapat secara sah memberikan bantuan 

imigrasi jika mereka tidak memungut biaya untuk 

bantuan mereka dan jika mereka adalah: 

• nominator, sponsor atau anggota keluarga dekat

pemohon visa

• anggota parlemen, anggota misi diplomatik, pejabat

konsuler atau organisasi internasional

• seseorang yang dipekerjakan sesuai Public Service

Act 1999 atau pegawai pemerintah di Negara

Bagian atau Teritori yang bertugas memberikan

bantuan imigrasi kepada masyarakat

• orang yang memberikan bantuan gratis untuk

mempersiapkan pengajuan kepada Menteri.

Informasi lebih lanjut 

Informasi lebih lanjut tentang siapa yang dapat 

memberikan bantuan imigrasi di Australia, termasuk 

cara melaporkan keluhan tentang sebuah penyedia 

bantuan imigrasi, tersedia di situs web Department of 

Home Affairs ‘Who can help you with your application?’. 

Agen pendidikan 

Agen pendidikan tidak mendapat pengecualian dan 

tidak dapat secara sah memberikan bantuan imigrasi di 

Australia kecuali mereka juga merupakan agen migrasi 

terdaftar atau praktisi hukum. 

Hukuman bagi yang memberikan bantuan 

keimigrasian secara tidak sah 

Di Australia, memberikan bantuan imigrasi oleh 

seseorang yang bukan agen migrasi terdaftar, praktisi 

hukum Australia, atau orang yang dikecualikan 

merupakan tindakan melanggar hukum. 
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http://www.mara.gov.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview


 

 
 

 

      
                                                                                           

 

Halaman 2 dari 2 Memberikan bantuan imigrasi di Australia 

Orang yang memberikan bantuan imigrasi yang 

melanggar hukum bisa dikenakan hukuman penjara 

hingga 10 tahun. 

Melaporkan bantuan keimigrasian secara 

tidak sah 

Setiap orang yang memberikan bantuan imigrasi secara 

tidak sah di Australia harus dilaporkan melalui Border 

Watch Online Report di situs web Department of Home 

Affairs. 

https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration
https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration



