Magang dan Kerja Praktek Pada Bidang Peternakan Ikan (Code: AG02)

Technology at work for you

Apa Yang Akan Anda Pelajari ?
Anda tahu bahwa ikan bukan hanya sekedar hewan. Jika anda pecinta air dan Anda gemar menangkap ikan, pastilah magang sebagai nelayan
akan sangat menarik bagi Anda. Dalam profesi
ini Anda akan mengembang biakkan dan menangkap ikan, krustasea dan kerang. Dalam
pelatihan ini Anda akan mempelajari semua tentang ekosistem sungai, danau, kolam dan laut.
Anda belajar bagaimana menentukan hewan dan
tumbuhan air yang tinggal di sana. Para nelayan
dari setiap wilayah, seperti Rhine atau Elbe melaut dengan menggunakan metode penangkapan
ikan yang berbeda beda. Anda juga akan ditugaskan untuk menangkap, membongkar muat
produk laut, menghemat dan memasarkannya adalah bagian dari pendidikan yang akan dijalani.
Program magang dapat memilih antara tiga bidang utama:
- Penjaga, merawat, beternak dan memelihara
budidaya ikan, menangkap dan memelihara kolam. Menentukan banyaknya perawatan yang
diperlukan untuk memastikan bahwa ikan akan
tumbuh baik di lingkungan yang sesuai dengan
habitatnya.
- Anda akan mempelajari keterampilan khusus
untuk memancing di danau dan sungai. Belajar
menagkap Ikan Zander, belut, Trout dan Lachs di
habitat alami mereka dengan berbagai perangkat
seperti jebakan, gillnets atau jaring tarik.
- Fokus pada pelatihan perikanan lepas pantai
dan darat pada skala kecil yang utamanya bergantung pada ketenangan laut, semangat dan
kehati hatian kerja team. Anda dan team akan
bekerja pada pemotongan dan ikan di perairan
pesisir Laut Utara dan Laut Baltik. Pelatihan ini
juga memberikan pengetahuan bahari seperti
penentuan haluan atau manuver jangkar.

Apa yang akan anda kerjakan?


Mengenal dan mempelajari berbagai ragam jenis ikan



Memperlakukan ikan selama dan setelah hasil proses penangkapan



Mengenali jenis peralatan, kendaraan, mesin dan perlengkapan serta penanganan servis dari lahan kerja perikanan



Mengetahui tentang musim, area tertutup dan pembatasan memancing



Memperbaiki, memasang, dan menghubungkan jaringan

... Selain itu, untuk peminatan pada budidaya ikan:


Mengetahui metode pembiakan ikan yang berbeda.



Membangun budidaya ikan dan fasilitas budidaya ikan.

… Selain itu, untuk peminatan peternakan danau dan pemancingan sungai:


Memperkirakan pemanfaatan dan nilai hasil perairan perikanan darat.



Dapat menggunakan alat penangkapan khusus

... Selain itu, untuk fokus pada perikanan lepas pantai dan pesisir kecil:


Mengetahui pentingnya Laut Utara dan Laut Baltik sebagai habitat khusus



Berlayar keluar dan berlayar dengan sebuah kapal di bawah bimbingan



Belajar dan menggunakan teknik memancing yang berbeda.

Lembaga Alumni Eropa - Program Magang 2018

Magang/Kerja Praktek Pada Bidang Jasa Penyelenggara Dan
Pelayanan 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
(April - Oktober)



Kesempatan magang ini terbuka bagi seluruh
warganegara Indonesia.



Tempat magang terbatas, tergantung perusahaan
pemberi magang



Program magang tersertifikasi dan diakui negara
Jerman



Syarat Seleksi Peserta




Menyertakan Foto Copy Ijazah Pendidikan formal terakhir yang dimiliki (SD,
SMP, SMA, Bachelor atau Master).
Menyertakan CV (berfoto) dan Motivation Letter yang ditandatangani.



Menyertakan bukti transfer biaya seleksi.



Menyertakan surat keterangan izin orang
tua (bagi yang berumur dibawah 18 tahun).





Menyertakan surat pernyataan bersedia
untuk memenuhi seluruh kewajiban
pembiayaan yang berlaku untuk program
magang ini.





Jln. Mendawai 1 No: 3
Kebayoran Baru, Jakarta 12130

Durasi magang bervariasi, antara 2 sampai 4 minggu, 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 peserta magang.



Peserta magang berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan dan pelatihan lebih lanjut dari perusahaan.

Mengirimkan seluruh berkas dokumen
syarat mengikuti seleksi via pos ke ala-

Lembaga Alumni Eropa

Sertifikat dan surat keterangan kerja magang diakui International dan dapat digunakan untuk melamar studi dan pekerjaan di seluruh negara anggota Europa Union (EU)

Persyaratan apa yang harus anda miliki?







Memiliki Kebugaran dan menikmati kerja fisik.
Memiliki pemahaman dasar teknis, bisnis dan ekologi perairan
Senang berdekatan dengan Alam
Memiliki Kemandirian dan tanggung jawab
Kemampuan menyelam dan tidak mabuk laut
(Khusus untuk perikanan laut dalam dan laut skala
kecil)
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Biaya Program
Setiap peserta akan dibebankan biaya sebesar …….. yang akan diperuntukkan sebagai

 Biaya Pelatihan Bahasa Jerman
 Biaya pengurusan dokumen dan visa
 Biaya asuransi kesehatan
 Biaya tempat tinggal selama magang
 Biaya magang selama 2-3 minggu
 Biaya pendampingan
(biaya ini belum termasuk tiket pesawat dan makan/minum peserta)

Jadwal Program
30.04.2018 Program pembinaan Bahasa Jerman dasar
14-18.05.2018 Pelamaran visa
28.05 - 04.06.2018 Keberangkatanke Jerman
06 - 08.06.2018 Awal magang
29.06.2018 Akhir magang dan kembali ke Indonesia

LEMBAGA ALUMNI EROPA
Jln. Mendawai 1 No. 3.
Jakarta 12130. INDONESIA
www.alumnieropa.org.

Apa yang dapat Anda lakukan setelah selesai mengikuti
pelatihan?

Menjadi master perikanan

Mendalami Teknisi yang mengkhususkan pada teknologi
makanan atau pengalengan

Instruktur dalam pemancingan di darat, penangkapan
ikan laut dalam dan laut kecil atau besar.

Melanjutkan Studi di universitas, khususnyapada jurusan
pengelolaan dan technologi perikanan dan management
kelautan.

Bekerja pada perusahaan international penangkapan dan
pengoahan ikan

Magang/Kerja Praktek Pada Bidang Jasa Penyelenggara Dan Pelayanan
Spesialisasi
Agraria
(AG01)

Syarat Ketentuan dan Jalannya Program


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.

Waktu pendaftaran/Seleksi:



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

08/01 - 30/03 (setiap tahun)

yang dinyatakan layak, maka pihak LAE akan mengumumkannya melalui website

Biaya Pendaftaran/Seleksi: Rp 250.000

dan menyirimkan email pemberitahuan kepada peserta pada tanggal yang telah
ditentukan. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lolos, maka tidak ada pengem-

Pengumuman Hasil seleksi: 13/04/2018

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

Pelaksanaan Program: Summer 2018

Syarat Seleksi Peserta




Menyertakan CV (berfoto) dan Motivation Letter yang ditandatangani.
Menyertakan bukti transfer biaya seleksi.



Menyertakan surat keterangan izin orang
tua (bagi yang berumur dibawah 18 tahun).





Menyertakan surat pernyataan bersedia
untuk memenuhi seluruh kewajiban
pembiayaan yang berlaku untuk program
magang ini.

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 langsung mengikuti pembinaan Bahasa Jerman pada tanggal yang telah ditentukan
bertempat di LAE Jakarta. Selain Bahasa Jerman LAE juga akan memberikan training lain yang dirasa perlu.



Perlu kembali ditekankan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan praktek dan pengalaman kerja bagi warga Indonesia. Pada prinsipnya,

tidak ada kewajiban bagi pihak pemberi magang untuk memberikan honor bagi

Mengirimkan seluruh berkas dokumen
syarat mengikuti seleksi via pos ke alamat Lembaga Alumni Eropa.

para peserta. Pemberi kerja/magang akan memberikan honor sesuai dengan kondisi dan penilaian akan kriteria keterampilan dan keahlian peserta. Para peserta
akan mendapatkan sertifikat keterangan kerja/magang atau dari pihak pemberi

Lembaga Alumni Eropa
Jln. Mendawai 1 No: 3
Kebayoran Baru, Jakarta 12130

LAE akan memberikan batas waktu selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumuman bagi mereka yang dinyatakan layak untuk memberikan konfirmasi final akan

Menyertakan Foto Copy Ijazah Pendidikan formal terakhir yang dimiliki (SD,
SMP, SMA, Bachelor atau Master).





diganggu gugat.

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 peserta 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.
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