Visa bagi Pekerja Rumah-Tangga
Peraturan imigrasi Australia memberikan ijin masuk kepada pekerja rumah tangga ke Australia untuk keadaan
tertentu, seperti majikan yang ditugaskan ke Australia sebagai Diplomat. Secara keseluruhan, pengunjung dianjurkan
untuk mencari pekerja rumah tangga dari pasar tenaga kerja Australia.
Menyadari bahwa untuk Indonesia dan sektor penting pariwisata lainnya, memperkerjakan pembantu rumah tangga
dan harapan untuk dapat bepergian dengan mereka merupakan bagian penting dari budaya; adalah merupakan
kebijaksanaan untuk memungkinan pekerja rumah tangga yang ingin menemani majikan pemegang visa singkat
Australia untuk mengajukan permohonan Visa Bekerja Sementara (Kegiatan Jangka Pendek) (GA400).
Mohon lihat deklarasi majikan dan daftar dokumen pendukung yang diperlukan di bawah ini. Visa ini hanya akan
diberikan apabila persyaratannya terpenuhi dan kondisinya benar-benar dipatuhi. Kegagalan untuk mematuhi
peraturan kami dapat mengakibatkan penolakan aplikasi dikemudian hari dan/atau pembatalan visa Anda.
Perlu diketahui bahwa jadwal perjalanan dari pekerja rumah tangga ini harus identik dengan jadwal perjalanan
majikan dan/atau keluarga dekat. Namun, kami sangat menyarankan agar Anda tidak membeli tiket penerbangan
sampai visa telah diberikan. Pekerja rumah tangga harus pergi ke dan dari Australia bersama majikan. Pekerja rumah
tangga harus menjaga keluarga majikan – keluarga yang bepergian bersama dari Indonesia, bukan kerabat yang saat
ini tinggal di Australia. Hanya satu pekerja rumah tangga per keluarga yang akan dipertimbangkan.
Apabila semua persyaratan terpenuhi, visa sekali perjalanan, berlaku selama 6 bulan, memungkinkan tinggal sampai 3
bulan akan dikabulkan. Kondisi 8503 – tidak dapat memperpanjang ijin tinggal – akan diterapkan ke semua visa yang
diberikan kepada pekerja rumah tangga.
Checklist – pastikan dokumen – dokumen berikut ini disertakan dengan aplikasi anda
 Formulir Apliasi (Formulir 1400) termasuk foto terbaru ukuran paspor.
 Formulir Deklarasi Majikan (lihat halaman sebelah) – ditandatangani dan dilengkapi oleh majikan.
 Biaya aplikasi visa Rp 1,820,000
 Legalisir salinan paspor asli yang masih berlaku dan legalisir halaman visa / cap imigrasi
 Salinan kartu identitas anda (KTP) dan Kartu Keluarga – untuk warga negara Indonesia
 Salinan kartu KIMS majikan dan Kartu Keluarga – untuk warga negara Indonesia
 Salinan paspor majikan dan visa Australia
 Bukti kepemilikan bisnis majikan (SIUP, TDP), atau surat referensi dari kantor, mengenai pemohon visa,
yang menyatakan lama mereka bekerja, gaji dan hak cuti
 Konfirmasi jadwal perjalanan untuk pekerja rumah tangga dan semua orang yang bepergian bersama pekerja
rumah tangga. Perlu diketahui bahwa jadwal perjalanan dari pekerja rumah tangga harus identik dengan jadwal
perjalanan majikan dan/atau kerabat dekat.
Namun, kami sangat menyarankan agar anda TIDAK membeli tiket pesawat sampai visa telah diberikan.
 Bukti uang / tabungan yang akan digunakan untuk perjalanan (laporan bank, buku bank, dll)

The Australian Embassy Jakarta
Embassy website: www.indonesia.embassy.gov.au General Website: www.border.gov.au
Email enquiry form:
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/forms/online/australian-immigration-enquiry-form-for-indonesia

PERNYATAN MAJIKAN
Saya,………………………………………………………… (nama majikan) menyatakan bahwa:


Saya adalah majikan dari …………………………………. (nama pekerja domestik) yang telah bekerja
untuk saya sejak………………………….(tanggal)



Tujuan kunjungan pekerja domestik saya ke Australia adalah untuk menemani keluarga saya dalam
kunjungan jangka pendek ke Australia sesuai dengan jadwal perjalanan;



Saya dan keluarga saya akan melanjutkan tinggal di Indonesia setelah selesai kunjungan;



Saya akan memastikan pekerja domestik saya tidak akan tinggal di Australia melebihi kepulangan
keluarga saya dari Australia;



Saya akan bertanggungjawab atas semua biaya yang dikeluarkan oleh pekerja domestik saya selama
berada di Australia termasuk biaya pengobatan/rumah sakit;



Saya telah membaca dan memahami kondisi yang tercantum pada pemberian visa pekerja domestik,
termasuk halaman 1 dari lembar informasi ini dan saya akan mematuhi peraturant tersebut.

Saya memahami bahwa:



Jika visa diberikan kepada pekerja domestik saya, maka akan ada kondisi yang melekat pada visa
tersebut yang mencegah perpanjangan masa tinggal;
Perjalanan pekerja rumah tangga saya ke dan dari Australia akan dimonitor dan setiap pelanggaran dari
kondisi visa akan dipertimbangkan dalam setiap permohonan, aplikasi atau jaminan di kemudian hari,
apabila saya mengajukan permohonan kembali ke Departement of Immigration and Border Protection
(DIBP)

Tanda tangan majikan

: …………………………………….

Tanggal

: …………………………………….

Dokumen ini berlaku sejak Jan 2016
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