TA H A PA N M E N G I K U T I
PROGRAM AUPAIR DI JERMAN
Aupair

Kewajiban-kewajiban Aupair

Sebuah program komunikasi
internasional, yang memberikan
kesempatan bagi para pemuda untuk
memperdalam kemampuan bahasa asing
dan mengenal budaya asing di luar
negeri.

Mengurus anak-anak dari keluarga
pengundang dan bertanggung jawab atas
anak-anak selama orang tua tidak ada.
Membantu menyelesaikan pekerjaan
rumah tangga sesuai kesepakatan antara
dua belah pihak.

Aupair akan tinggal di sebuah keluarga
pengundang ( salah satu orang tua harus
warga negara asli )

Hak-hak Aupair
Mendapatkan tempat akomodasi
Mendapatkan asuransi kesehatan
Mendapatkan uang saku tiap bulan
Mendapatkan kesempatan mengikuti
kursus bahasa Jerman

Program ini berlangsung 1 tahun untuk 1
negara

1 Year

Berkas-berkas yang diperlukan untuk permohonan
Visa Nasional ( 90 hari, kemudian diperpanjang di Jerman )
Formulir
( 2x Formulir permohonan, 2x Formulir
lembar pertanyaan berdasarkan UndangUndang Ijin Tinggal )
Pasfoto biometris

Paspor yang masih berlaku

*Semua kewajiban hak dan kewajiban yang tertera diatas tidak mutlak namun kembali lagi kepada
negosiasi antara kedua belah pihak.

Langkah-langkah yang harus dilakukan

Asuransi kesehatan
Biaya visa 60€

Membuat akun & profil di Website Au-Pair
https://www.aupairworld.com/de atau https://www.newaupair.com/

Berkas-berkas yang diperlukan untuk permohonan Visa Aupair
Kontrak kerja dari keluarga pengundang ( format bisa diambil dari internet )
Bukti penguasaan bahasa Jerman ( minimal A1-Zertifikat atau setara )
Bukti pendaftaran kependudukan dari keluarga ( Meldebescheinigung )
Daftar riwayat hidup atau surat motivasi mengapa mengikuti Aupair
Surat undangan dari keluarga pengundang ( format bisa diambil dari internet )

Mencari calon keluarga yang sesuai dengan kriteria

Kedutaan Jerman mempunyai hak untuk meminta berkas tambahan lain sesuai
kebutuhan pemohon. Untuk informasi lebih lanjut silahkan lihat di website kedutaan
Jerman Jakarta
http://www.jakarta.diplo.de/Vertretung/jakarta/id/01_20Visa_20idn/03national/0-unterlagen.html

Kirim aplikasi melalui sistem pesan di Website Au-Pair

Tipps
Carilah keluarga sesuai kriteria misalkan
jumlah anak, usia anak, tugas Aupair,
kota tujuan dll
Jangan ragu untuk menanyakan semua
hal-hal terkait kehidupan kalian selama
di Jerman ( misalkan fasilitas yang
disediakan, jam kerja, hari libur, siapa
yang menanggung biaya kursus dll )
Persiapkan diri untuk ujian A1
Cari info sebanyak mungkin tentang
Jerman dan kota tujuan,
mempersiapkan diri agar proses culture
shock bisa dilalui dengan baik
Peraturan Program Aupair di Jerman
h t t p : / / w w w. a u - p a i r - j o b . e u / a u - p a i r / a u p a i r - i n deutschland/arbeitsbedingungen/

Selama program:
Cobalah untuk selalu berkomunikasi
dengan keluarga ( baik dalam hal sekecil
apapun ), tanyakan jika memang masih
ada hal yang kurang jelas untuk
menghindari salah paham
Belajarlah bahasa dan budaya setempat
Ikutilah kursus bahasa Jerman sesuai
level dan kebutuhan
Kerjakan tugas-tugas kalian di rumah
dengan baik
Jangan lupa ambil cuti dan berlibur
selama menjadi Aupair.
Kunjungilah berbagai tempat di Jerman
atau negara eropa lainnya
Terbukalah dengan budaya asing ( baik
budaya Jerman maupun budaya asing
lainnya ) tanpa meninggalkan budaya
sendiri
Rencanakan apa yang akan kalian lakukan
sesudah Aupair, kemudian carilah
informasi tentang rencana tersebut

Sesudah mendapat jawaban dari calon keluarga, maka kontak
dilanjutkan melalui email, skype, whatsapp dll.

Setelah mendapatkan keluarga, persiapkan berkas untuk apply
Visa di Kedubes Jerman

Buatlah janji dengan kedutaan ( lihat website kedutaan Jerman di Jakarta )
Datang sendiri ke kedutaan ( persiapkan diri kalian juga untuk wawancara )
Pertanyaan yang mungkin diajukan: Informasi tentang keluarga, motivasi ke Jerman,
rencana sesudah Aupair dll )
Menunggu visa hingga kedutaan menelpon atau mengirimkan email
Mengambil visa di kedutaan Jerman Jakarta ( tidak diwakilkan )
Memesan tiket pesawat ke Jerman
Berangkat ke Jerman dan memulai petualangan sebagai Aupair

LANGKAH
MENUJU AU - PAIR
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Sesudah mendapat jawaban dari calon
keluarga, maka kontak dilanjutkan
melalui email, skype, whatsapp dll.

3

1

5
Membuat akun & profil di website Au-Pair
https://www.aupairworld.com/de atau
https://www.newaupair.com/

Kirim aplikasi melalui sistem
pesan di website Au-Pairs

Setelah mendapatkan keluarga,
persiapkan berkas untuk apply Visa di
Kedubes Jerman
Berkas dari Keluarga:
-Einladung
-Meldebescheiningung
-Aupairvertrag
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Berkas dari diri sendiri:
-Sertifikat Goethe penguasaan Bahasa
Jerman
-min A1
-Asuransi Kesehatan
-Formulir Visa
-Pass Photo
-Passport
-Surat Motivasi
-CV

Mencari calon keluarga yang sesuai dengan kriteria
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VISA

PASSPORT
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BOOKING

ONLINE
Membuat janji dengan kedubes
Jerman melalui Website

Interview di Kedubes Jerman
Menunggu informasi diterimanya visa
dari Kedubes Jerman

Memesan tiket pesawat ke Jerman

http://www.jakarta.diplo.de/Vertretung/jakarta/id/0
1_20Visa_20idn/03national/0-unterlagen.html
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Berangkat ke
Jerman dan
memulai
petualangan
sebagai Au-pair

Peraturan Program Aupair di Jerman
h t t p : / / w w w. a u - p a i r - j o b . e u / a u pair/aupair-indeutschland/arbeitsbedingungen/

