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Proyek ini turut dibiayai dari anggaran Dana Suaka,
Migrasi dan Integrasi (AMIF).

SEPERTI APA PENDIDIKAN/PELATIHAN
KEJURUAN DI JERMAN?
Anda ingin mempelajari sebuah profesi di Jerman? Di sini Anda mendapatkan
beberapa informasi mengenai pendidikan/pelatihan kejuruan di Jerman.

APAKAH SAYA DAPAT MENGIKUTI PENDIDIKAN/PELATIHAN KEJURUAN DI JERMAN?
KUALIFIKASI APA SAJA YANG SAYA PERLUKAN?
Setiap perusahaan memutuskan sendiri kualiﬁkasi apa saja yang diminta sebagai syarat untuk memperoleh tempat magang. Yang penting
pada umumnya ijazah sekolah, nilai-nilai yang baik, dan kemampuan berbahasa Jerman yang baik. Untuk mengikuti pendidikan/pelatihan
diperlukan setidaknya ijazah Hauptschule. Tanpa ijazah sekolah sangat sulit untuk memperoleh tempat magang.

SAYA MEMILIKI
SETIDAKNYA IJAZAH
HAUPTSCHULE
JERMAN

TIDAK

SAYA MEMPUNYAI
IJAZAH SEKOLAH
DARI LUAR NEGERI

SAYA BELUM
MEMPUNYAI
IJAZAH SEKOLAH

TIDAK
NEIN

QUALI
Di beberapa negara bagian
juga terdapat ijazah Hauptschule
sebagai kualiﬁkasi. Ini adalah
ujian setelah akhir kelas 9 tercapai.
Tidak ada keharusan untuk
mengikuti ujian Quali, namun
ijazah tersebut mempermudah
pencari tempat magang di
perusahaan.

YA

YA
YA

MELANJUTKAN SEKOLAH
Pemerintah kota dapat memberikan
informasi mengenai sekolah-sekolah
terdekat. Penempatan Anda menjadi
tanggung jawab masing-masing
pimpinan sekolah berdasarkan
pengaturan dengan otoritas pendidikan.
Penempatan pada umumnya dilakukan
atas dasar uji coba keikutsertaan pada
kegiatan belajar.

MEMINTA PENGAKUAN
UNTUK IJAZAH SEKOLAH

APAKAH SAYA SUDAH
MEMILIH PROFESI
TERTENTU?

Informasi mengenai pengakuan untuk
ijazah sekolah dapat Anda temukan di
www.anerkennung-in-deutschland.de
dan di www.anabin.kmk.org

TIDAK
YA

BAGAIMANA SAYA MENEMUKAN PROFESI
LATIH YANG COCOK?
PRAKTIKUM
ICIP-ICIP

Laman Berufe TV dari Agentur für Arbeit • Video mengenai
profesi latih, dari A sampai Z di www.berufe.tv

Pada praktikum icip-icip, seseorang
bekerja selama beberapa hari di

Berufenet (Arbeitsagentur) • Informasi mengenai profesi

sebuah perusahaan dalam rangka

latih dan profesi didik di www.berufenet.arbeitsagentur.de

mengenali pekerjaan tersebut. Mintalah

Bundesagentur für Arbeit • Kantor terdekat untuk konsultasi
di tempat di www.arbeitsagentur.de

informasi mis. di Jugendmigrationsdienst
(www.jugendmigrationsdienste.de)
atau langsung di perusahaan
tempat Anda ingin mengikuti

Make it in Germany • Hotline “Bekerja dan Tinggal di

praktikum.

Jerman” di www.make-it.in-germany.com

MENEMUKAN TEMPAT MAGANG DAN MENGAJUKAN LAMARAN
Bundesagentur für Arbeit • Konsultasi pribadi untuk pengajuan lamaran dan pencarian lowongan,
kantor terdekat di www.arbeitsagentur.de
Informasi dan panduan pengajuan lamaran di www.ausbildung.net, www.arbeitsagentur.de und www.planet-beruf.de
Bursa lowongan Arbeitsagentur • Mencari tempat magang di www.jobboerse.arbeitsagentur.de
Jugendmigrationsdienste (Layanan Migrasi Orang Muda) • Konsultasi pribadi di tempat dan melalui chat di
www.jugendmigrationsdienste.de

KEUNTUNGAN
BERKAT BAHASA JERMAN
& BAHASA NEGERI ASAL

VISA UNTUK
MENCARI TEMPAT
PELATIHAN KEJURUAN

Semakin baik kemampuan berbahasa Jerman

Anda dapat mengajukan permohonan visa

Anda, semakin berhasil pendidikan/pelatihan Anda

untuk mencari tempat pelatihan kejuruan

kelak. Semua pelajaran di sekolah kejuruan

dengan masa berlaku 6 bulan.

disampaikan dalam bahasa Jerman, dan semua ujian
pun diselenggarakan dalam bahasa Jerman.

Persyaratan: Usia maksimal 25 tahun,
kemampuan berbahasa Jerman pada level

Bahasa negeri asal atau pun bahasa ibu Anda juga

B2, lulusan Sekolah Luar Negeri Jerman

dapat menjadi kelebihan di pasar tenaga kerja,
sehingga ada baiknya Anda menjaga

atau lulusan dengan kualiﬁkasi masuk

kemampuan Anda dalam bahasa tersebut,

perguruan tinggi, jaminan

juga di bidang profesi!

biaya hidup.

PENDIDIKAN SISTEM GANDA

PENDIDIKAN SEKOLAH MURNI

Sebagian besar profesi latih dipelajari dengan
Sistem Ganda. Ini berarti bahwa pengajaran
berlangsung sebagian di perusahaan (bagian praktik)
dan sebagian di sekolah kejuruan (bagian teori).

Beberapa profesi latih dipelajari seluruhnya di
sekolah kejuruan atau akademi profesi. Di sini
bagian praktik pun diselenggarakan di sekolah.

BANTUAN
FINANSIAL
Jika Anda selama mengikuti pelatihan
tidak bisa tinggal orang tua Anda, misalnya
karena rumah orang tua Anda terlalu jauh
dari perusahaan tempat Anda mengikuti
pelatihan, Anda dapat mengajukan
permohonan untuk memperoleh Tunjangan
Pelatihan Kerja
(Berufsausbildungshilfe/BAB). Informasi
lebih lanjut dapat Anda peroleh di
www.arbeitsagentur.de

KUALIFIKASI PROFESI
diperoleh setelah 2 atau 3 tahun dengan
mengikuti ujian. Pada profesi pertukangan,
setelah mengikuti ujian tukang, peserta dapat
mengikuti pelatihan lanjutan untuk menjadi
tukang ahli. Ini merupakan persyaratan jika
seseorang bermaksud untuk memberikan
pelatihan di perusahaannya sendiri kelak.

MENGAWALI KARIER

KEMBALI KE SEKOLAH

Untuk memperoleh bantuan saat mencari pekerjaan
Anda dapat menghubungi instansi-instansi yang
disebut di atas, mis. Bundesagentur für Arbeit, atau
mencari informasi lowongan di bursa kerja atau
langsung di perusahaan-perusahaan.

Setelah merampungkan pelatihan pun terdapat
kemungkinan untuk memperoleh kualiﬁkasi masuk
universitas umum maupun kejuruan (mis. melalui
sekolah menengah kejuruan) dan mengikuti kuliah.
Ijazah perguruan tinggi meningkatkan kesempatan
Anda untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji
lebih besar.

PENDIDIKAN/
PELATIHAN PROFESI
LANJUTAN
Di banyak bidang ada baiknya mengikuti
pendidikan/pelatihan lanjutan sambil bekerja.
Dengan demikian Anda mengembangkan
kemampuan profesi Anda
dan memperbesar peluang Anda di pasar tenaga
kerja. Pangkalan data komprehensif mengenai
penyedia jasa pendidikan/pelatihan latihan di
seluruh Jerman tersedia di

kursnet-ﬁnden.arbeitsagentur.de

