Bangun bisnis Anda di Perth, salah satu kota paling
ramah dan layak huni di dunia
Pemerintah Western Australian menyambut migran bisnis yang diakui dan dihargai atas
kontribusinya terhadap ekonomi, lapangan pekerjaan, dan keragaman budaya Negara Bagian.
Dengan iklim bergaya Mediterania, keragaman masyarakat
dan standar hidup yang tinggi, Perth merupakan salah satu
kota paling layak huni di dunia.
Western Australia memiliki lingkungan bisnis yang dinamis
dengan sejarah perdagangan dan investasi internasional
yang kuat. Western Australia juga memiliki banyak sumber
daya dan aset pertanian, serta merupakan rumah bagi
sepertiga dari semua perusahaan yang terdaftar di ASX
(Australian Securities Exchange). Sekarang adalah waktu
yang paling baik bagi para migran untuk bergerak dan
memanfaatkan berbagai peluang bisnis yang tersedia di
Western Australia.
Terletak di zona waktu yang sama dengan sekitar 60 persen
populasi dunia, Perth adalah kota yang terhubung secara
global untuk tempat tinggal dan menjalankan bisnis. Kota ini
berada di posisi yang sangat baik sebagai pintu gerbang ke
kawasan Asia-Pasifik, dengan penerbangan langsung setiap
hari ke berbagai lokasi termasuk Indonesia, Singapura,
Malaysia dan Tiongkok. Para migran dapat memilih untuk
tinggal di daerah pinggir pantai, lingkungan perumahan
keluarga atau kota regional yang suasananya damai. Di
mana pun mereka menetap, mereka akan menemukan
jaringan sosial dan dukungan, serta komunitas dari berbagai
latar belakang dan agama.

Visa bisnis provisional termasuk:

1. Visa Bisnis Subkelas 188 –
Jalur Inovasi Bisnis
Visa ini tersedia bagi para migran yang memenuhi
kriteria berikut:
• Selama dua dari empat taun tahun fiskal terakhir,
memegang kepemilikan dan secara langsung
mengelola hingga dua bisnis utama dengan omset
tahunan minimal AU$750.000 di setiap tahunnya
tersebut;
• Memiliki aset pribadi dan bisnis bersih minimal
AU$1.250.000; dan
• Belum pernah terlibat dalam bisnis di mana penyediaan
layanan profesional, teknis atau perdagangan
menghabiskan lebih dari 50 persen waktu mereka.
Sebagian besar pemegang visa ini akan memenuhi syarat
untuk mengajukan Visa 888 dan izin tinggal permanen
setelah mereka memiliki dan mengelola bisnis di Western
Australia setidaknya selama dua dari tiga tahun terakhir dan
memenuhi kriteria kepemilikan, omset, aset, pekerjaan, dan
tempat tinggal yang relevan.

Visa bisnis provisional
Berbagai visa tinggal sementara tersedia bagi migran yang
hendak mengelola bisnis atau berinvestasi. Biaya aplikasi
untuk mendapat nominasi dari pemerintah negara bagian
adalah AU$750.
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2. Visa Bisnis Subkelas 188 – Jalur Investor
Visa ini tersedia bagi para migran yang memenuhi kriteria
berikut:
• Memiliki total setidaknya tiga tahun pengalaman terlibat
langsung mengelola satu atau lebih bisnis atau investasi
yang memenuhi syarat;
• Selama satu dari lima tahun fiskal terakhir, mengelola
secara langsung bisnis di mana mereka memegang
kepemilikan sebesar setidaknya 10 persen; atau
mengelola secara langsung investasi senilai setidaknya
AU$2,5 juta.
• Untuk setiap tahun dari dua tahun fiskal terakhir, memiliki
aset pribadi dan bisnis dengan nilai bersih setidaknya
AU$2,5 juta;
• Mampu melakukan investasi yang memenuhi kepatuhan
sebesar AU$2,5 juta selama masa berlakunya visa
sementara sebagaimana ditentukan oleh Departemen
Dalam Negeri (DHA);
Sebagian besar pemegang visa ini akan memenuhi syarat
untuk mengajukan Visa 888 dan izin tinggal tetap setelah
mereka memiliki Investasi Yang Memenuhi Kepatuhan sebesar
AU$2,5 juta selama setidaknya tiga tahun dan tinggal di
Negara Bagian selama total setidaknya dua tahun selama
waktu tersebut.
Untuk informasi lebih lanjut tentang visa ini dan kerangka kerja
investasi yang memenuhi kepatuhan, silakan kunjungi situs web
DHA di immi.homeaffairs.gov.au/

3. Visa Bisnis Subkelas 188 – Jalur Investor
Signifikan

Visa ini tersedia bagi para migran yang mengajukan
untuk melakukan kegiatan kewirausahaan di Western
Australia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kirim email
ke: businessmigration@smallbusiness.wa.gov.au untuk
mendapatkan Permohonan Ekspresi Minat (EOI).

Visa bisnis tetap
Visa bisnis Tinggal Tetap diberikan kepada orang-orang
yang yang telah berhasil memenuhi persyaratan visa
bisnis provisional mereka termasuk memenuhi persyaratan
perjanjian Nominasi Negara Bagian dan kriteria DHA.
Persyaratan nominasi Negara Bagian untuk visa subkelas
188 dan subkelas 888 umumnya akan sama dengan
persyaratan Departemen Dalam Negeri (DHA).
Biaya aplikasi nominasi negara bagian untuk visa bisnis
tinggal tetap adalah AU$750.
Visa ini tersedia bagi pemegang visa provisional 188 Jalur
Inovasi Bisnis, 188 Jalur Investor, 188 Jalur Investor Signifikan,
atau 188 Pengusaha.

Informasi lebih lanjut
Calon migran bisnis dan agen mereka disarankan untuk
mengunjungi situs web Pemerintah Western Australia di
businessmigration.wa.gov.au untuk melakukan penilaian
sendiri terhadap kategori visa bisnis dan untuk mengajukan
permohonan nominasi negara bagian. Pemilik bisnis dan
investor yang sukses, yang sudah terlibat dalam bisnis atau
investasi di Western Australia, juga dapat memenuhi syarat
untuk mendapatkan salah satu visa yang tercantum dalam
selebaran ini.

Mengajukan permohonan visa bisnis ke
WA berarti:
• Persyaratan minimum sama dengan kriteria DHA;
• Pilihan aktivitas bisnis yang memenuhi syarat;
• Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Pengembangan
Properti;
• Permohonan untuk Pengabaian Usia atau Pengesahan
Khusus akan dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus;
• Pemrosesan Prioritas dapat diminta dalam keadaan
luar biasa.

Visa ini tersedia bagi para migran dengan aset pribadi dan
bisnis minimal AU$5 juta yang tersedia untuk investasi dalam
kerangka investasi yang memenuhi kepatuhan sebagaimana
ditentukan oleh DHA segera sebelum visa diberikan.
Pemegang visa ini akan memenuhi syarat untuk mengajukan
Visa 888 dan izin tinggal tetap setelah mereka memiliki
investasi yang memenuhi kepatuhan di Australia selama
masa berlakunya visa (minimal tiga tahun berturut-turut) dan
tinggal di Australia setidaknya selama 120 hari secara total
selama waktu tersebut.
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