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Undang-Undang Imigrasi Tenaga  
Ahli Sekilas Pandang
www.make-it-in-germany.com/en/visa/skilled-immigration-act/

Undang-Undang Imigasi Tenaga Ahli meringankan syarat 
bagi karyawan ahli luar negeri lulusan pendidikan kejuruan 
yang bukan pendidikan akademik untuk berimigrasi ke 
Jerman dengan tujuan untuk bekerja. Peraturan-peraturan 
yang telah ada untuk tenaga ahli lulusan perguruan tinggi 
dilanjutkan dan sebagian diperlunak.

Apakah yang berubah dengan 
Undang-Undang Imigrasi Tenaga Ahli?

Dengan Undang-Undang Imigasi Tenaga Ahli, peluang untuk 
imigrasi ke Jerman bagi tenaga ahli dari negara-negara 
di luar Uni Eropa diperbesar. Di sini dijelaskan perubahan 
terpenting:

Tenaga Ahli: 

•  Definisi Tenaga Ahli: Tenaga Ahli adalah semua orang 
lulusan perguruan tinggi atau lulusan pendidikan kejuruan 
formal yang lamanya minimal dua tahun. Syarat bagi 
kedua kelompok adalah bahwa ijazah luar negeri telah 
diakui di Jerman oleh dinas yang berwenang.  

•  Masuk Pasar Kerja: Syarat untuk mulai bekerja 
diperlunak: Tenaga ahli harus memperlihatkan kontrak 
kerja atau tawaran untuk bekerja yang konkrit dan 
satu ijazah yang diakui di Jerman. Bundesagentur für 
Arbeit (BA) / Dinas Ketenaga Kerjaan tidak lagi harus 
memeriksa, apakah untuk lowongan kerja konkrit 
terkait ada pelamar dari Jerman atau negara UE, yang 
didahulukan. Akan tetapi BA tetap memeriksa syarat-
syarat kerja. 

•  Peluang untuk bekerja: Seorang tenaga ahli diizinkan 
untuk bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Ini 
berarti, bahwa ia juga diizinkan untuk bekerja di profesi 
yang sejenis. Selain itu tenaga ahli yang lulus pendidikan 
akademik juga diizinkan untuk bekerja sebagai tenaga 
ahli yang profesinya tidak membutuhkan ijazah perguruan 
tinggi. Mereka juga diizinkan untuk bekerja sebagai ahli 
di profesi lain, yang materinya berkaitan dengan bidang 

keahliannya, yang pada pokoknya disyaratkan lulus 
pendidikan kejuruan yang tidak akademis. Pekerjaan 
sebagai tenaga pembantu atau dalam profesi tanpa 
sertifikat tidak termasuk di sini, pokoknya pekerjaannya 
harus merupakan profesi yang berkualifikasi. Untuk 
mendapat Kartu Biru dari UE syaratnya adalah pekerjaan 
yang sesuai dengan ijazah yang diraihnya, yang lazimnya 
adalah ijazah perguruan tinggi. 

•  Tenaga Ahli lulusan pendidikan kejuruan: Tenaga 
ahli lulusan pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan tidak 
akademis, diizinkan untuk bekerja dalam semua profesi 
dan tidak terbatas pada profesi yang sangat dibutuhkan. 
Dengan pendidikan kejuruan yang diakui di Jerman, izin 
tinggal memberi hak kepada tenaga ahli untuk bekerja di 
semua profesi yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

•  Ke Jerman untuk mencari lowongan kerja: Tenaga 
ahli lulusan pendidikan kejuruan juga diizinkan untuk ke 
Jerman untuk mencari lowongan kerja. Mereka mendapat 
izin tinggal selama maksimal enam bulan. Syaratnya 
adalah bahwa ijazah luar negeri terkait diakui oleh 
dinas yang berwenang di Jerman, ongkos kehidupan 
sehari-hari selama di Jerman tertanggung dan bahasa 
Jerman yang dibutuhkan untuk bekerja, sudah dikuasai. 
Lazimnya minimal sertifikat Bahasa Jerman tingkat B1 
menurut Referensi Bersama dari Eropa untuk Bahasa, 
yang menjadi syarat. Selama keberadaan untuk mencari 
lowongan kerja, tenaga ahli diizinkan untuk melakukan 
masa percobaan kerja selama maksimal sepuluh jam per 
pekan. Dengan demikian majikan dan tenaga ahli luar 
negeri dapat menguji, apakah mereka cocok satu pada 
lainnya. Masa kerja percobaan ini juga diizinkan untuk 
tenaga ahli lulusan pendidikan akademik, yang seperti 
peraturan sebelumnya, juga boleh mencari lowongan 
kerja selama maksimal enam bulan. 

•  Persinggahan untuk mengikuti pendidikan tambahan: 
Peluang untuk singgah di Jerman untuk mengikuti 
pendidikan tambahan, diperbanyak. Pada pokoknya 
syaratnya adalah, bahwa prosedur untuk pengakuan 
ijazah oleh dinas yang berwenang di Jerman sudah 
dimulai di negara asal dan telah ditentukan apa yang 
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kurang dalam pendidikan luar negeri dibandingkan 
dengan pendidikan di Jerman (sudah mendapat 
“Anerkennungsbescheid”). Syarat lain untuk mendapat 
visa untuk mengikuti pendidikan tambahan adalah a.l. 
kemampuan berbahasa Jerman yang memadai untuk 
mengikuti pendidikan tambahan. Lazimnya minimal 
Sertifikat Bahasa Jerman tingkat A2 yang disyaratkan. 
Izin tinggal yang berlaku 18 bulan setelah itu diizinkan 
untuk diperpanjang selama enam bulan untuk tujuan 
ini dengan masa berlaku maksimal dua tahun. Setelah 
izin tinggal dengan masa berlaku maksimal lewat, dapat 
dikeluarkan izin tinggal untuk pendidikan kejuruan, 
pendidikan di perguruan tinggi atau untuk bekerja. 

•  Izin tinggal tetap untuk tenaga ahli dari luar negeri: 
Tenaga ahli dari luar negeri sudah setelah empat tahun 
(sebelumnya lima tahun) dapat mengajukan permohonan 
untuk mendapat izin tinggal tetap di Jerman. 
 

Siswa Pendidikan Kejuruan dan Mahasiswa:

•  Ke Jerman untuk mencari tempat pendidikan 
kejuruan: Orang yang mencari tempat studi memang 
sudah diizinkan untuk ke Jerman untuk maksud ini. 
Menurut peraturan baru, orang yang mencari tempat 
pendidikan kejuruan juga diizinkan untuk masuk Jerman. 
Syaratnya adalah menguasai bahasa Jerman tingkat 
B2, lulus satu Sekolah Jerman di luar negeri atau satu 
ijazah yang memberi hak untuk mengikuti pendidikan 
di perguruan tinggi, usia maksimal 25 tahun und 
kemampuan untuk mengongkosi kehidupan sehari-hari 
secara mandiri. 

•  Kursus Bahasa Jerman untuk mengikuti pendidikan 
kejuruan: Dengan izin tinggal untuk mengikuti pendidikan 
kejuruan juga diizinkan untuk mengikuti kursus bahasa 
Jerman sebagai persiapan atau kursus bahasa Jerman 
untuk profesinya. 

•  Peluang untuk menukar jenis izin tinggal untuk 
mahasiswa luar negeri di Jerman: Mahasiswa manca 
negara sudah diizinkan, juga sebelum selesai dengan 
studinya, untuk menukar jenis izin tinggalnya. Misalnya 
mereka dapat mulai satu pendidikan kejuruan dan tidak 
menamatkan studinya dan untuk itu mendapat izin tinggal 
untuk mengikuti pendidikan kejuruan. Undang-Undang 
Imigrasi Tenaga Ahli memperluas peluang untuk menukar 
terkait: Dalam keadaan istimewa dan setelah pengujian 
oleh BA (Dinas Ketenaga Kerjaan), sudah selama 
mengikuti pendidikan di perguruan tinggi atau pendidikan 
kejuruan dan pendidikan lanjutan boleh diterima 
tawaran bekerja sebagai tenaga ahli. Ini mengakibatkan 
pertukaran jenis izin tinggal menjadi izin tinggal untuk 
bekerja. 
 

•  Izin tinggal tetap untuk orang yang selesai dengan 
pendidikan kejuruan di Jerman: Orang dari manca 
negara yang selesai dengan pendidikan kejuruan di 
Jerman, berdasarkan Undang-Undang yang baru ini, 
seperti juga orang-orang yang lulus pendidikan di 
perguruan tinggi, dapat mendapat izin tinggal tetap 
setelah dua tahun. 
 

Perusahaan: 

•  Prosedur untuk tenaga ahli yang dipercepat: 
Majikan yang mempunyai Surat Kuasa dari tenaga 
ahli luar negeri dapat mengajukan permohonan untuk 
prosedur yang dipercepat pada Ausländerbehörde (Dinas 
untuk Orang Luar Negeri) yang berwenang, yang akan 
sangat mempersingkat jangka waktu dari prosedur 
administrasi sampai pengeluaran visa. Informasi dan 
tahap-tahap berikut penting untuk diperhatikan:

1.  Pihak majikan dan pihak Dinas untuk Orang Luar 
Negeri harus membuat perjanjian yang materinya 
antara lain adalah pemberian kuasa dan kewajiban-
kewajiban pihak majikan, tenaga ahli dan dinas-
dinas yang bersangkutan (Dinas untuk Orang 
Luar Negeri, Dinas Ketenaga Kerjaan, Dinas yang 
mengakui ijazah, Perwakilan Jerman di luar negeri) 
serta satu penjelasan tentang prosedur termasuk 
semua pihak yang terkait dan jangka waktu. 

2.  Dinas untuk Orang Luar Negeri memberi konseling 
kepada pihak majikan, mendukungnya dalam 
rangka prosedur pengakuan ijazah luar negeri dari 
tenaga ahli, mengurus izin dari Dinas Ketenaga 
Kerjaan dan memeriksa syarat-syarat untuk 
mendapat izin yang berlaku untuk orang luar negeri. 
Dinas yang mengakui ijazah dan Dinas Ketenaga 
Kerjaan harus membuat keputusan dalam jangka 
waktu yang tertentu.  

3.  Jika semua syarat dipenuhi, Dinas untuk Orang 
Luar Negeri mengeluarkan apa yang dinamakan 
‚Vorabzustimmung‘ (Persetujuan untuk prosedur 
permohonan visa yang dipersingkat), yang 
dikirimkan kepada pihak majikan untuk diteruskan 
kepada tenaga ahli. Tenaga ahli membuat janji 
dengan perwakilan Jerman di luar negeri untuk 
mengajukan permohonan untuk mendapat visa, 
yang terjadi dalam waktu tiga pekan. Pada 
pembicaraan ini Vorabzustimmung dalam bentuk 
asli dan semua dokumen yang dibutuhkan untuk 
mendapat visa harus diperlihatkan.  

4.  Setelah semua syarat untuk mendapat visa 
dipenuhi oleh tenaga ahli, biasanya dalam waktu 
tiga pekan kemudian diputuskan permohonan ini.
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5.  Prosedur tenaga ahli yang dipersingkat juga 
mencakup permohonan pada waktu yang sama 
dari suami atau istri serta anak-anak yang belum 
dewasa dan belum kawin dari tenaga ahli, jika 
syarat-syarat menurut undang-undang dalam 
rangka penyatuan keluarga, dipenuhi.  

6.  Biaya untuk prosedur tenaga ahli yang dipersingkat 
di Dinas untuk Orang Luar Negeri jumlahnya 411,- 
Euro. Selain itu biaya visa sebanyak 75,- Euro serta 
biaya untuk pengakuan ijazah. 

Apa yang harus saya lakukan untuk 
mendapat izin untuk bekerja sebagai 
tenaga ahli di Jerman?  

•   Pengakuan ijazah luar negeri: Penting sekali bahwa 
Anda mengurus pengakuan ijazah luar negeri Anda. 
Informasi penting terkait prosedur pengakuan ijazah dan 
terkait imigrasi ke Jerman Anda dapatkan dari Hotline 
„Arbeiten und Leben in Deutschland / Bekerja dan 
Hidup di Jerman“. Informasi terkait prosedur ini Anda 
dapatkan di bagian „Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen / Pengakuan ijazah luar negeri“.  

•  Kemampuan berbahasa: Khusus untuk ke Jerman 
untuk mencari lowongan pendidikan kejuruan atau untuk 
mencari lowongan kerja sebagai tenaga ahli dengan 
ijazah kejuruan, dan juga untuk mengikuti pendidikan 
lanjutan Anda harus mampu berbahasa Jerman. Informasi 
lainnya terkait kursus belajar Anda dapatkan di bagian 
„Deutsch lernen / Belajar Bahasa Jerman“.  

•  Pihak yang dapat dihubungi terkait Visa / 
Persinggahan: Jika Anda masih berada di Tanah Air, 
pihak yang berwenang untuk mengeluarkan visa adalah 
perwakilan Jerman di luar negeri. Alamat dari lembaga-
lembaga Jerman di dekat kediaman Anda berada di 
Weltkarte / Peta Dunia. Jika Anda sudah berada di 
Jerman, untuk mendapat informasi terkait persinggahan 
dan visa, hubungilah Dinas untuk Orang Luar Negeri 
setempat. Dinas yang berwenang Anda lihat di sini. 

Informasi lainnya terkait peraturan untuk visa yang 
aktuil Anda dapatkan dalam rubrik „Visum / Visa“. 
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