
IMIGRASI MILIARAN KE SELANDIA BARU  
 
Lebih dari satu dekade terakhir, kami memperkirakan sekitar NZ$10 biliar telah 
diinvestasikan di Selandia Baru di bawah kategori imigrasi Investor 1 dan 
Investor 2. Dengan istilah numerik, ini setara dengan NZ$ 10.000.000.000. Ini 
bukan perubahan besar. Secara kasar, nilai ini lebih kecil daripada yang dimiliki 
oelh orang terkaya di Selandia Baru, Graeme Hart. 
 
Queen City Law selalu berada di garis depan gelombang jutawan ini dan bilioner ke Selandia Baru. Kami 
percaya bahwa kami paling berhasil untuk aplikasi Investor 1 dibanding dengan perusahaan hukum mana 
pun di Selandia Baru. Sebagian besar klien kami berasal dari Jepang, Cina (termasuk Hong Kong dan Taiwan), 
dan Korea Selatan. Beberapa dari klien ini berada dalam daftar orang terkaya di negaranya. Sebagian besar 
keluarga ini datang ke Selandia Baru untuk alasan gaya hidup bukan dengan inisiatif bisnis tetapi dengan 
seiring waktu mereka mulai mengambil posisi lebih ke dalam perekonomian kita. 
 
Kebijakan pemerintah untuk kategori jutawan dirancang untuk mendorong investasi semi-aktif di Selandia 
Baru. Di bawah kerangka kerja sebelumnya, para migran kaya dapat dengan mudah menaruh uang mereka 
pada deposito berjangka dengan bank-bank dagang, yang kemudian akan meminjamkan uang ini kepada Kiwi 
– rakyat Selandia Baru (tentu saja dengan untung) dan ini memicu sektor properti perumahan kami. Ini 
sekarang sudah tidak berlaku. Mayoritas dana investasi senilai $ 10 miliar kini berada di bursa Selandia Baru. 
Beberapa investor yang berani membeli properti komersial, lanjut pada pengembangan properti, atau 
mempekerjakan orang Kiwi. 
 
Queen City Law secara luas dianggap sebagai pemimpin di pasar imigrasi ini. Selama 10 tahun terakhir, 
pengacara spesialis perusahaan kami telah menghadirkan di lebih banyak konferensi hukum Selandia Baru 
tentang topik-topik ini daripada perusahaan manapun dan presentasi dan berbagi keahlian kami dalam 
perihal imigrasi. Sebagai contoh, pada akhir Maret, Marcus mengetuai Seminar Legalwise berjudul "Hukum 
Imigrasi: Pembaruan Visa", dan Bradley berbicara pada kategori Investor dan Pengusaha. 
 
Salinan presentasi PowerPoint Bradley tersedia di sini: 
https://queencitylaw.co.nz/wp-content/uploads/2020/04/Investor-and-Business-categories-Tips.pdf 
 
Pada saat publikasi blog ini, ada banyak ketidakpastian tentang ekonomi dunia dan kesehatan warga. Sulit 
untuk memprediksi seperti apa masa depan dengan pasti, tetapi Marcus percaya bahwa Selandia Baru akan 
menjadi tujuan yang paling diminati. 
 
Queen City Law tetap sangat fokus dan bersemangat melayani klien bernilai tinggi. Perusahaan kami memiliki 
rekor baik yang terbukti selama hampir dua decade di Selandia Baru yang tidak ada tandingannya. QCL 
diposisikan secara unik untuk menyediakan layanan hukum kelas satu bagi pebisnis dan wirausahawan 
internasional dan menikmati jaringan rekan profesional yang sangat baik. Tidak seperti agen imigrasi, sebagai 
pengacara, QCL dapat menghadiri layanan hukum tambahan termasuk hukum properti, perencanaan aset, 
hukum perusahaan dan komersial, litigasi, dan sebagainya dan oleh karena itu kami telah menciptakan 
sejumlah besar klien yang loyal dan jangka panjang. 
 
Saat ini di Selandia Baru, ada berita bahwa Selandia Baru adalah satu-satunya negara barat dengan 
kemungkinan memberantas COVID-19. Tapi siapa yang bisa memprediksi seperti apa dunia dalam 6 bulan 
secara pasti? Satu hal yang pasti, Selandia Baru akan tetap menjadi destinasi yang sangat dicari atau bahkan 
tempat perlindungan untuk setidaknya beberapa UHNW dunia. 
 
Kami telah berhati-hati untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat, namun ini dimaksudkan 
hanya sebagai pedoman umum dan tidak boleh diandalkan dalam kasus-kasus individual. Nasihat profesional 
harus selalu dicari sebelum keputusan atau tindakan diambil karena instruksi Imigrasi Selandia Baru selalu 
berubah. 

https://queencitylaw.co.nz/wp-content/uploads/2020/04/Investor-and-Business-categories-Tips.pdf


 
Kami bisa dihubungi lewat panggilan 
telepon atau email: 
 
Marcus Beveridge: 0274 877 332 
marcus@queencitylaw.co.nz 
 
Bradley So: 021 135 3364 
bradley@queencitylaw.co.nz 
 
Tom Huang: 022 323 3171 
tom@queencitylaw.co.nz 


