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Salah satu kekurangan para lulusan pendidikan di Indonesia baik formal maupun non for-
mal adalah minimnya pengalaman kerja. Hal ini menjadi salah satu alasan yang membuat 
dunia usaha kurang berkenan untuk merekrut para “fresh graduate” tersebut.  Lembaga 
Alumni Eropa, bekerja sama dengan Philipps-Universität Marburg mencoba memberikan 
solusi dengan menyelenggarakan program magang di perusahaan Jerman dalam banyak 
pilihan area keahlian kerja bagi para pelajar, mahasiswa maupun umum dari Indonesia. 
Dengan program magang ini diharapkan para siswa Indonesia akan memiliki pengalaman 
kerja yang dapat membuat mereka memiliki nilai positif dan daya saing yang lebih baik 
untuk dapat langsung diterima bekerja pada beragam perusahaan. Pengalaman kerja 
magang di Jerman ini juga dapat menjadi inspirasi tersendiri untuk berwirausaha 
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 Apakah Anda suka bekerja secara praktis - 

dan merasa lebih baik di alam bebas? 

 Apakah Anda tertarik pada alam, hewan dan 

tumbuhan? 

 Apakah Anda tertarik dengan lingkungan dan 

makanan sehat? 

 Apakah Anda senang bekerjasama dengan 

orang lain? Membangun sebuah team kerja 

yang baik? 

 Atau apakah Anda senang bekerja secara in-

dependen dan atas tanggung jawab Anda 

sendiri? 

 Apakah Anda memiliki keterampilan manual 

dan pemahaman dasar hal hal teknis? 

 Apakah Anda tertarik dengan mesin modern 

dan teknologi komputer? 

 Dan Apakah Anda sehat secara fisik? 

 

Jika sebagian besar pertanyaan diatas anda jawab 

dengan “ya”, maka Anda sangat tepat untuk men-

coba menjalani program kerja magang di area 

perkebunan, pertanian, perikanan dan kehu-

tanan.  

LAE menawarkan kesempatan magang di institusi 

Jerman pada area ini. 

Beberapa pertanyaan dasar…... 

Technology at work for you Keilmuan dan Pelatihan di sektor agrarian sangat penting  karena ….. 

….. profesi pertanian melayani manusia dan alam. 

Menghasilkan makanan berkualitas tinggi dan untuk memastikan kualitasnya, selain 

diperlukan pengalaman praktis, Anda juga membutuhkan pengetahuan spesialis 

yang luas. Pendidikan yang berkualitas adalah yang terbaik untuk menangani secara 

bertanggung jawab bagaimana  tanaman dan hewan harus diperlakukan. 

…… pekerjaan pertanian menggabungkan alam dengan teknologi: 

Mesin modern dan komputer saat ini menentukan pekerjaan di ladang dan di kebun 

anggur, di kandang dan di laboratorium, di hutan, di rumah kaca dan di perairan 

pedalaman dan lautan. Untuk mengoperasikan dan mengendalikan serta  me-

rawatnya, membutuhkan pendidikan dan keahlian yang baik. 

……. profesi pertanian beragam dan beragam: 

Layanan dan layanan pelanggan sering ada dalam agenda hari ini. Baik itu di bidang 

pariwisata. sebagai kontraktor, di alam dan pengelolaan landscape  atau dalam 

pekerjaan rumah tangga 

……. Pekerjaan pertanian menawarkan prospek pekerjaan yang baik: 

Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang aman dan kesempatan untuk 

berkarir dan berwirausaha pada bidang ini melalui pelatihan yang bagus. 

Know - How for your future 

Biasanya dibutuhkan waktu minimal tiga tahun dalam profesi pertanian untuk 

mendapatkan Pendidikan dan keahlian yang sempurna. Selain itu, Pendidikan harus 

disertai dengan pengalaman kerja yang bagus. Program magang ini dirancang khu-

sus untuk menutupi minimnya pengalaman kerja yang dimiliki oleh para siswa di 

Indonesia. Kelebihan dari sistem tandem antara Pendidikan dan magang ini sangat 

jelas: 

 Anda mendapatkan variasi, menarik dan di atas segalanya pelatihan kejuruan 

praktis, 

 Pelatihan meningkatkan kesempatan Anda untuk mendapatkan tempat kerja, 

 Setelah pelatihan, Anda memiliki banyak kesempatan untuk melanjutkan Pen-

didikan. 
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 Mengkaji jenis dan sifat tanah. 

 Menabur bibit  dan mengolah bibit tana-

man 

 Maintenance Mesin pertanian dan men-

dokumentasikan semua kerusakan mesin. 

 Memanen dan transportasi hasil panen. 

Menyimpan dan merawat hasil panen. 

 Lakukan tindakan perlindungan tanaman 

dan pupuk. 

 Pendalaman teknologi pertanian dan 

penggantian bagian mesin haabis pakai. 

 Mengenal pengoperasian traktor per-

tanian dan kendaraan pertanian lainnya. 

 Menemukan, mendokumentasikan dan 

memperbaiki penyebab kesalahan dan 

kualitas produk yang cacat. 

 Berpartisipasi dalam transaksi bisnis pe-

rusahaan. Memeriksa faktur, menentukan 

harga untuk layanan 

 Memberi saran ke pelanggan dan terima 

permintaan pelanggan 

Apa Yang Akan Anda Pelajari ? 

Technology at work for you 
Magang dan Kerja Praktek Pada Bidang Jasa Penyelenggara Dan Pelayanan 

Spesialisasi Agraria (Code: AG01) 

Apa yang akan anda kerjakan? 

 Menanam, menabur, memupuk, memanen  - semuanya dengan teknologi 

terkini. 

 Profesional layanan pertanian bekerja pada peternakan dan pertanian 

produksi tanaman pangan yang besar, terutama di perusahaan kontraktor 

pertanian. Dalam hal ini Anda akan mengoperasikan dan menjalankan 

mesin mesin pertanian untuk semai, pemupukan, pemanenan dan trans-

portasi. 

 Anda bekerja dalam tim dan berhubungan dekat dengan pelanggan. Selain 

itu, Anda merawat peralatan dan mesin di bengkel in-house. 

 Anda juga akan belajar sesuatu tentang tanaman pertanian, budidaya, 

panen dan penyimpanannya - dari kacang sampai gula bit. 

 Pada akhir magang, Anda tidak hanya bisa mengoperasikan mesin mesin 

pertanian - Anda juga akan menguasai penanganan pupuk dan pestisida 

yang bertanggung jawab. Dapat menilai kondisi tanah dan kondisi cuaca 

dengan baik, mengetahui proses di perusahaan dan menjadi profesional 

dalam komunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnis. 



 

Syarat Seleksi Peserta 

Waktu pendaftaran/Seleksi: 

08/01 - 30/03 (setiap tahun) 

Biaya Pendaftaran/Seleksi: Rp  250.000 

Pengumuman Hasil seleksi: 13/04/2018 

Pelaksanaan Program: Summer 2018 

(April - Oktober) 

 Menyertakan Foto Copy Ijazah Pendidi-

kan formal terakhir yang dimiliki (SD, 

SMP, SMA, Bachelor atau Master). 

 Menyertakan CV (berfoto) dan Motiva-

tion Letter yang ditandatangani. 

 Menyertakan bukti transfer biaya seleksi. 

 Menyertakan surat keterangan izin orang 

tua (bagi yang berumur dibawah 18 ta-

hun). 

 Menyertakan surat pernyataan bersedia 

untuk memenuhi seluruh kewajiban 

pembiayaan yang berlaku untuk program 

magang ini. 

 Mengirimkan seluruh berkas dokumen 

syarat mengikuti seleksi via pos ke ala-

mat Lembaga Alumni Eropa. 

Lembaga Alumni Eropa 

Jln. Mendawai 1 No: 3 

Kebayoran Baru, Jakarta 12130 

Magang/Kerja Praktek Pada Bidang Jasa Penyelenggara Dan 

Pelayanan Spesialisasi Agraria (AG01) 
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 Kesempatan magang ini terbuka bagi seluruh 

warganegara Indonesia.  

 Tempat magang terbatas, tergantung perusahaan 

pemberi magang 

 Program magang tersertifikasi dan diakui negara 

Jerman 

 Sertifikat dan surat keterangan kerja magang dia-

kui International dan dapat digunakan untuk me-

lamar studi dan pekerjaan di seluruh negara ang-

gota Europa Union (EU) 

 Durasi magang bervariasi, antara 2 sampai 4 ming-

gu, tergantung perusahaan pemberi magang. 

 Peserta magang mempunyai kesempatan untuk 

kembali ke perusahaan pemberi magang setelah 

menyelesaikan studi nya sebagai pegawai tetap. 

 Dalam kondisi dan penilaian tertentu, Perusahaan 

pemberi magang dapat memberikan honor bagi pe-

serta magang. 

 Peserta magang berkesempatan untuk mendapat-

kan beasiswa pendidikan dan pelatihan lebih lan-

jut dari perusahaan. 

 

 

 

 



Biaya Program 
Setiap peserta akan dibebankan biaya. Adapun besaran biaya pro-
gram ini akan diinformasikan terpisah setelah dokumen lamaran 
kami terima. Biaya tersebut sudah termasuk didalamnya: 

 Biaya pelatihan bahasa Jerman di LAE Jakarta 

 Biaya pengurusan, verifikasi dan legalisasi dokumen pelamaran 

dan Visa 

 Biaya asuransi kesehatan 

 Biaya tempat tinggal selama magang 

 Biaya magang selama 2-3 minggu 

 Biaya pendampingan 

Biaya tidak termasuk  

 Biaya tiket pesawat PP 

 Biaya makan dan minum 

 Biaya transportasi local di Jerman 

 Biaya kursus bahasa Jerman di Jerman (additional) 

Contact Us 

Jalan Mendawai 1 No 3. Kebayoran Baru 
Jakarta Selatan, 12130 
+62 (813) 1811-1017, +62 (815)-6212-828 
lemgabaalumnieropa@ymail.com 

Visit us on the web:  
www.alumnieropa.org 

LEMBAGA ALUMNI EROPA 



Magang/Kerja Praktek Pada Bi-

dang Jasa Penyelenggara Dan Pe-

layanan Spesialisasi Agraria 

(AG01) 

Waktu pendaftaran/Seleksi: 

08/01 - 30/03 (setiap tahun) 

Biaya Pendaftaran/Seleksi: Rp  250.000 

Pengumuman Hasil seleksi: 13/04/2018 

Pelaksanaan Program: Summer 2018 

Syarat Seleksi Peserta 

 Menyertakan Foto Copy Ijazah Pendidi-

kan formal terakhir yang dimiliki (SD, 

SMP, SMA, Bachelor atau Master). 

 Menyertakan CV (berfoto) dan Motiva-

tion Letter yang ditandatangani. 

 Menyertakan bukti transfer biaya seleksi. 

 Menyertakan surat keterangan izin orang 

tua (bagi yang berumur dibawah 18 ta-

hun). 

 Menyertakan surat pernyataan bersedia 

untuk memenuhi seluruh kewajiban 

pembiayaan yang berlaku untuk program 

magang ini. 

 Mengirimkan seluruh berkas dokumen 

syarat mengikuti seleksi via pos ke ala-

mat Lembaga Alumni Eropa. 

Syarat Ketentuan dan Jalannya Program (AGB) 

 Program ini adalah program yang digagas oleh Lembaga Alumni Eropa (LAE) 

dengan ETC Center dibawah naungan Philipps-Universität Marburg Jerman dan 

beberapa institusi Pendidikan serta Perusahaan di Jerman yang tujuan utamanya 

adalah memberikan kesempatan bagi warga Indonesia produktif untuk mendapat-

kan pengalaman kerja di Jerman pada berbagai lingkup area pekerjaan.  

 Setiap dokumen lamaran akan diseleksi oleh team penyeleksi LAE. Bagi mereka 

yang dinyatakan layak, maka pihak LAE akan mengumumkannya melalui website  

dan menyirimkan email pemberitahuan kepada peserta pada tanggal yang telah 

ditentukan. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lolos, maka tidak ada pengem-

balian dana dalam bentuk apapun. Keputusan LAE dalam hal seleksi tidak dapat 

diganggu gugat. 

 LAE akan memberikan batas waktu selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumu-

man bagi mereka yang dinyatakan layak untuk memberikan konfirmasi final akan 

keikutsertaannya. Lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, maka pihak LAE 

berhak memberikan tempatnya kepada mereka yang berada di daftar tunggu 

(waiting list). 

 Mereka yang telah memberikan konfirmasinya, dipersilahkan untuk melunasi 

biaya program, sesuai dengan yang telah diinformasikan. Bagi mereka yang tidak 

dapat melunasinya dalam 3 (tiga) hari kerja, maka dianggap mengundurkan diri. 

 Para peserta yang telah menyelesaikan pembayarannya, akan diminta untuk lang-

sung mengikuti pembinaan Bahasa Jerman pada tanggal yang telah ditentukan 

bertempat di LAE Jakarta. Selain Bahasa Jerman LAE juga akan memberikan train-

ing lain yang dirasa perlu. 

 Perlu kembali ditekankan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan kes-

empatan praktek dan pengalaman kerja bagi warga Indonesia. Pada prinsipnya, 

tidak ada kewajiban bagi pihak pemberi magang untuk memberikan honor bagi 

para peserta. Pemberi kerja/magang akan memberikan honor sesuai dengan kon-

disi dan penilaian akan kriteria keterampilan dan keahlian peserta. Para peserta 

akan mendapatkan sertifikat keterangan kerja/magang atau dari pihak pemberi 

kerja. Sertifikat ini tentunya akan menjadi nilai tambah yang baik dalam daftar 

riwayat hidup peserta. 

 LAE selaku kordinator program, berdasarkan pertimbangan internal, memiliki hak 

untuk menentukan maupun merubah perusahaan tempat magang bagi para pe-

serta selama tidak merubah tema dan area wilayah lingkup keahliannya. 

 Para peserta dianggap telah mengerti, mengetujui dan bersedia me-

matuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam program 

ini. 

 nnnnnnn 
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Lembaga Alumni Eropa 

Jln. Mendawai 1 No: 3 

Kebayoran Baru, Jakarta 12130 


