LAMPIRAN 12-A
JADWAL KOMITMEN AUSTRALIA UNTUK
PERPINDAHAN ORANG PERSEORANGAN

Berikut ini penetapan jadwal komitmen Australia sesuai dengan Pasal 12.4
(Pemberian Izin Masuk Sementara) dari Bab 12 (Perpindahan Orang Perseorangan)
sehubungan dengan orang perseorangan yang masuk sementara.
Uraian Kategori

Kondisi dan batasan (Termasuk
Lama Tinggal)
(A) Orang Yang Dipindahkan Di Dalam Badan Usaha
(i)
Eksekutif dan manajer senior Orang perseorangan yang masuk dan
yaitu orang perseorangan
yang tinggal sementara tunduk pada sponsor
merupakan karyawan suatu badan dari pemberi kerja.
usaha yang didirikan di Indonesia dan
beroperasi secara sah dan aktif di Rincian lengkap persyaratan sponsor
Australia, dan yang akan bertanggung dari pemberi kerja, termasuk pekerjaan
jawab atas seluruh atau sebagian besar yang
memenuhi
syarat
untuk
pengoperasian
badan
usaha
di disponsori, tersedia di situs web
Australia, yang menerima pengawasan departemen pemerintah Australia yang
atau arahan umum terutama dari para bertanggung jawab atas masalah
eksekutif tingkat yang lebih tinggi, imigrasi (pada tanggal mulai berlakunya
dewan direksi atau pemegang saham Persetujuan ini, alamat situs web
badan usaha, termasuk mengarahkan tersebut
adalah
badan usaha atau departemen atau www.homeaffairs.gov.au). Persyaratan
subdivisinya;
mengawasi
dan sponsor, termasuk pekerjaan yang
mengendalikan pekerjaan karyawan memenuhi syarat, dapat berubah dari
pengawas, profesional atau manajerial waktu ke waktu.
lainnya; dan memiliki wewenang untuk
menetapkan tujuan dan kebijakan Masuk adalah untuk jangka waktu
departemen atau subdivisi dari badan tinggal awal hingga empat tahun,
usaha.
dengan kemungkinan tinggal lebih
lanjut.
(ii) Spesialis
yaitu
orang Orang perseorangan yang masuk dan
perseorangan dengan keterampilan dan tinggal sementara tunduk pada sponsor
pengalaman perdagangan, teknis atau dari pemberi kerja.
profesional
yang
canggih
dan
merupakan karyawan dari badan usaha Rincian lengkap persyaratan sponsor
yang didirikan di Indonesia dan dari pemberi kerja, termasuk pekerjaan
beroperasi secara sah dan aktif di yang
memenuhi
syarat
untuk
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Uraian Kategori
Australia, dan yang telah dipekerjakan
oleh badan usaha tersebut selama tidak
kurang dari dua tahun segera sebelum
tanggal permohonan untuk masuk
sementara. Seorang spesialis dapat
termasuk, tetapi tidak terbatas pada,
anggota profesi berlisensi.

Kondisi dan batasan (Termasuk
Lama Tinggal)
disponsori, tersedia di situs web
departemen pemerintah Australia yang
bertanggung jawab atas masalah
imigrasi (pada tanggal mulai berlakunya
Persetujuan ini, alamat situs web
tersebut
adalah
www.homeaffairs.gov.au). Persyaratan
sponsor, termasuk pekerjaan yang
memenuhi syarat, dapat berubah dari
waktu ke waktu.
Masuk adalah untuk jangka waktu
tinggal hingga dua tahun, dengan
kemungkinan tinggal lebih lanjut.

(B) Eksekutif Independen
Eksekutif Independen yaitu orang
perseorangan yang tanggung jawab
pekerjaannya sesuai dengan uraian
yang ditetapkan di bawah ini dan yang
bermaksud, atau bertanggung jawab
atas, pendirian di Australia, dari
cabang atau anak badan usaha baru
dari badan usaha yang memiliki kepala
operasional di Indonesia dan yang
tidak memiliki perwakilan, cabang atau
anak badan usaha lain di Australia.
Eksekutif
independen
akan
bertanggung jawab untuk seluruh atau
sebagian besar operasional badan
usaha
di
Australia,
menerima
pengawasan atau arahan umum
terutama dari eksekutif tingkat yang
lebih tinggi, dewan direksi atau
pemegang saham badan usaha,
termasuk mengarahkan badan usaha
atau departemen atau bagian dari
badan
usaha;
mengawasi
dan
mengendalikan pekerjaan karyawan
pengawas, profesional atau manajerial
lainnya; dan memiliki wewenang untuk

Orang perseorangan seperti itu tunduk
pada sponsor dari pemberi kerja.
Rincian lengkap persyaratan sponsor
dari pemberi kerja, termasuk pekerjaan
yang
memenuhi
syarat
untuk
disponsori, tersedia di situs web
departemen pemerintah Australia yang
bertanggung jawab atas masalah
imigrasi (pada tanggal mulai berlakunya
Persetujuan ini, alamat situs web
tersebut
adalah
www.homeaffairs.gov.au). Persyaratan
sponsor, termasuk pekerjaan yang
memenuhi syarat, dapat berubah dari
waktu ke waktu.
Masuk adalah untuk jangka waktu
tinggal hingga maksimal dua tahun.
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Uraian Kategori

Kondisi dan batasan
Lama Tinggal)

(Termasuk

menetapkan tujuan dan kebijakan
departemen atau subdivisi badan
usaha.
(C) Pengunjung Bisnis
Pengunjung Bisnis yaitu orang perseorangan dari Indonesia yang ingin
melakukan perjalanan ke Australia untuk tujuan bisnis yang remunerasinya dan
dukungan keuangannya selama kunjungannya harus berasal dari sumber di luar
Australia dan dilarang untuk terlibat dalam penjualan langsung ke masyarakat
umum atau dalam memasok layanan itu sendiri. Pengunjung bisnis terdiri dari:
(i) Penjual layanan, sebagai pengunjung Masuk untuk tinggal awal selama tiga
bisnis
yang
merupakan
orang bulan dan hingga maksimal 12 bulan.
perseorangan Indonesia yang tidak
berbasis di Australia yang merupakan
perwakilan (penjualan) dari pemasok
jasa dan mencari masuk sementara
untuk tujuan negosiasi untuk penjualan
layanan atau menyusun persetujuan
untuk menjual layanan untuk pemasok
layanan tersebut.
(ii)
Pengunjung bisnis, yaitu orang Masuk untuk jangka waktu tinggal
perseorangan Indonesia yang ingin hingga maksimal tiga bulan.
melakukan perjalanan ke Australia
untuk tujuan berpartisipasi dalam
negosiasi atau pertemuan bisnis.
(iii) Pengunjung bisnis, yaitu orang Masuk untuk jangka waktu tinggal
perseorangan Indonesia yang ingin hingga maksimal tiga bulan.
melakukan perjalanan ke Australia
untuk tujuan bisnis, termasuk tujuan
penanaman modal.
(iv) Pengunjung bisnis, yaitu orang
perseorangan Indonesia yang ingin
masuk untuk tujuan negosiasi penjualan
barang di mana negosiasi tersebut tidak
melibatkan penjualan langsung ke
masyarakat umum.
(D) Pasangan Dan Tanggungan
Pasangan dan tanggungan dari
pendatang sementara yang tercakup

Masuk untuk jangka waktu tinggal
hingga maksimal tiga bulan.

Untuk pasangan dan tanggungan
tersebut, masuk dan tinggal sementara
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Uraian Kategori

Kondisi dan batasan (Termasuk
Lama Tinggal)
oleh (A) dan (B) di mana pendatang adalah untuk jangka waktu sama seperti
sementara tinggal untuk jangka waktu untuk mereka yang masuk sementara.
lebih dari 12 bulan.
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