0

Saya, Indah Melindasari founder dari
ONEderland Consulting-Agen Migrasi
Resmi Australia yang terdaftar pada

Australian Migration Agents Registration
ONEderland
Authority (MARA).
Consulting
adalah
agen
migrasi
profesional yang memiliki kantor di Perth,
Western Australia dan merupakan
anggota dari Migration Institute of
Australia (MIA) dengan nomor MARN
0961448. Untuk dapat melihat bahwa
seorang Agen Migrasi sudah terdaftar
dengan MARA dan LEGAL bisa dilihat di
sini.
Berdasarkan dengan pengalaman kami
dalam membantu para individu untuk
bermigrasi ke Australia, kami memilih
untuk memberikan saran serta solusi yang lebih mudah dan efisien, namun tetap
sesuai dengan peraturan dan kode etik di Australia. Kami profesional dibidang
pengurusan Australian Skilled Visa, Employer Nomination Visa, Business Visa,
Tourist & Student Visa, Partner Marriage Visa dan Family Migration Visa.
Sebagai seorang migration agent yang resmi saya telah banyak membantu para
individu untuk mendapatkan Permanent Resident di Australia, ataupun pengurusan
visa lainnya dengan stAndar tertinggi. Dimana semua proses yang kami lakukan
adalah profesional, transparan, dan mengacu pada kode etik yang berlaku sebagai
Australian Migration Agent.
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Australia adalah negara dengan tingkat kesejahtaeraan yang sangat tinggi di dunia.
Banyaknya migran yang masuk ke Asutralia tiap tahunnya untuk mencari
penghidupan yang lebih baik merupakan salah satu buktinya. Hal ini tentu terjadi
bukan tanpa sebab, melainkan karena banyaknya keuntungan yang dapat dinikmati
jika Anda dapat tinggal dan bekerja di Australia.

Bekerja secara legal di Australia, akan memberikan beberapa keuntungan yang tidak
akan Anda dapatkan dengan bekerja di negara lain, yaitu:

- Gaji per jam yang sangat tinggi dibandingkan gaji rata-rata pekerja
dunia.
Berdasarkan data CNN tahun 2015, rata-rata minimum gaji per jam di
Australia adalah $ 9,45 dan berada pada peringkat pertama rata-rata
minimum gaji per jam pekerja produktif di seluruh dunia. Angka ini jauh lebih
tinggi dibandingkan New Zealand, Kanada, UK bahkan Amerika.

- Peluang untuk menjadi PR
Menjadi PR (Permanent Resident) adalah dambaan hampir setiap orang yang
ingin bekerja di Australia, dengan bekerja secara legal di Australia akan
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membuka peluang Anda untuk menjadi PR. Jika Anda menjadi PR, Anda akan
mendapatkan perlakuan bagai warga negara Australia oleh pemerintah.

1. Anda dapat tinggal dan bekerja di Australia selama 5 tahun tanpa
batasan kerja
2. Anda dapat mengajak keluarga Anda ke Australia untuk juga menjadi
PR
3. Jika Anda memiliki anak yang lahir di Australia, Anda akan mendapat
tunjangan berupa sejumlah uang dari pemerintah Australia atau yang
lebih dikenal dengan Baby Bonus. Selain itu anak Anda nantinya juga
akan mendapatkan subsidi pendidikan dari pemerintah Australia hingga
ke jenjang SMA dengan terdaftar di sekolah negeri Australia
4. Anda akan mendapatkan paket asuransi kesehatan dari pemerintah
Australia secara gratis
5. Apabila Anda ingin meneruskan studi di Australia, biaya studi Anda
akan lebih murah hingga 50% dibandingkan pelajar internasional
6. Anda akan tetap memiliki kewarganegaraan Anda dan bebas keluar
masuk Australia tanpa perlu aplikasi visa lainnya selama masa aktif PR
Anda masih berlaku

Keuntungan bekerja dan menjadi Permanent Resident di Australia masih
sangat banyak dan dapat menjadi investasi bukan saja untuk Anda, namun
juga keluarga Anda kedepannya.
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Bekerja di Australia secara legal tentu tidak dapat dilakukan begitu saja hanya
dengan datang ke Australia. Ada prosedur yang harus Anda lakukan sebelumnya.
Prosedur bekerja di Australia akan sangat beragam jenisnya tergantung dengan
pathway dan jenis visa yang Anda gunakan.

Secara umum gambarannya adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan
Kualifikasi

2. Mencocokkan
Kualifikasi dengan
Jenis Pekerjaan yg
tersedia di Australia

3. Memilih Visa yang
sesuai

6. Melakukan
Aplikasi Kerja di
Australia

5. Melakukan
Aplikasi Visa

4. Mempersiapkan
Dokumen Aplikasi
Visa

Namun ada pula beberapa visa yang mensyaratkan aplikasi pekerjaan sebelum
melakukan aplikasi visa. Prosedur yang harus dilewati memang sangat kompleks dan
secara detail akan berbeda bagi satu aplikan dengan aplikan lainnya, oleh karena itu,
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