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Pathway to Germany 2020/21
Form Registrasi & Daftar Harga

Kursus Bahasa Jerman

Pelatihan Ujian A Levels

Nama Lengkap

Tempat & Tanggal Lahir

No. HP

E-mail

Alamat

Asal Sekolah

Sertifikat SMA

Level B. Jerman saat ini

Target Jurusan Kuliah

✅ Keterangan Harga

◽

Jalur Studienkolleg : 
Kursus Bahasa Jerman A1-B2

+
Persiapan Ujian Masuk Studienkolleg 

Jadwal Pelatihan: Mei 2020 - Oktober 2020

Rp 32,000,000,-

◽

Jalur A Levels (Jalur Langsung ke Universitas) :
Kursus Bahasa Jerman A1-C1

+
Persiapan Ujian Bahasa TestDAF

Jadwal Pelatihan: Oktober 2020 - April 2021

Rp 40,000,000,-

✅ Keterangan Harga

◽

Jalur A Levels (Jalur Langsung ke Universitas) :
100 jam pelatihan A Level Mathematics

+
100 jam pelatihan A Level Chemistry

+
100 jam pelatihan A Level Physics

+
Bantuan belajar mandiri AS Level Bahasa Inggris

Jadwal Pelatihan: Mei 2020 - Oktober 2020

Rp 40,000,000,-
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Bimbingan / Layanan Siswa

✅ Keterangan Harga

◽
Bimbingan Pendaftaran Kuliah
• Workshop pendaftaran kuliah
• Bimbingan memenuhi semua dokumen yang dibutuhkan

Gratis

◽

Bimbingan Aplikasi Visa
• Workshop proses aplikasi visa
• Bimbingan pengumpulan semua dokumen yang dibutuhkan
• Persiapan wawancara visa

Gratis

◽

Bimbingan Pembukaan Rekening Bank
• Bimbingan memilih akun bank yang tepat sesuai dengan umur 

siswa
• Bimbingan prosedur pembukaan rekening bank dan prosedur 

transfer uang ke akun bank yang telah dibuat

Gratis

◽

Layanan Penulisan CV & Surat Motivasi
• Pembuatan CV & Surat Motivasi berdasarkan pengalaman 

dan preferensi siswa
• Layanan penerjemahan CV & Surat Motivasi ke dalam 

Bahasa Jerman

Gratis

◽

Workshop “Siap Hidup di Jerman”
• Cara mencari apartemen di Jerman
• Birokrasi yang harus diurus saat tiba di Jerman
• Sistem transportasi umum di Jerman
• Cara mencari kerja paruh waktu / magang sebagai 

mahasiswa
• Sistem kuliah di Jerman
• Informasi kehidupan sehari-hari seperti cara menggunakan 

mesin cuci berbahasa Jerman, sistem daur ulang sampah di 
Jerman, dll.

Gratis

◽

Layanan Pendaftaran untuk 10 Studienkolleg / Universitas 
yang dipilih
• Pengumpulan dokumen yang dibutuhkan
• Pra cek dokumen untuk memastikan kelengkapan dan 

kebenaran dokumen
• Legalisir dan terjemahan rapor sekolah
• Mengisi formulir pendaftaran kuliah
• Pengiriman dokumen dalam format yang benar ke institusi di 

Jerman
• Biaya pendaftaran ke 10 Universitas / Studienkolleg 

termasuk

Rp 29,000,000,-

◽

Layanan Pembukaan Rekening Bank
• Pengumpulan dokumen yang dibutuhkan
• Pra cek dokumen
• Membuat akun bank yang sesuai usia siswa
• Pengiriman dokumen ke bank di Jerman
• Mengatur transfer dana ke akun bank

Rp 3,900,000,-
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Dengan ini saya mengkonfirmasi pendaftaran saya, dan mengerti bahwa 
keputusan penerimaan bergantung dari hasil tes penempatan saya. 

Tanggal: 

______________                             ______________

       Siswa             Orang Tua

◽

Layanan Pembuatan Visa Studi
• Membuat janji di Kedutaan Besar Jerman
• Persiapan dokumen yang dibutuhkan
• Legalisir dan penerjemahan semua dokumen yang dibutuhkan
• Pra cek dokumen
• Menemai pengurusan visa
• Biaya visa studi termasuk

Rp 8,900,000,-

◽

Layanan Pencarian Akomodasi (Tidak termasuk uang sewa)
• Pencarian akomodasi sesuai kriteria dan preferensi siswa
• Rekomendasi 3 pilihan akomodasi yang sesuai kriteria yang 

telah disebutkan oleh siswa dan orang tua
• Pengurusan prosedur penyewaan dengan pemilik akomodasi

Rp 5,900,000,-

◽

Layanan Penjemputan di Bandara dan Pendampingan 
untuk Minggu Pertama di Jerman
• Penjemputan di bandara oleh konsultan kami di Jerman
• Transportasi ke akomodasi pilihan (Apartemen / Asrama)
• Pendaftaran di kantor penduduk untuk mendapatkan 
Anmeldebestätigung

• Registrasi di kantor daftar penduduk asing untuk 
mendapatkan visa pelajar jangka panjang

• Aktivasi rekening bank di Jerman untuk menarik uang dari 
Blocked Account

• Pembuatan kontrak telfon/internet atau membeli kartu telfon 
prayabar

• Layanan pembuatan asuransi kesehatan
• Mendaftarkan diri di Kedutaan Indonesia
• Registrasi ulang di universitas yang dituju (Einschreibung)
• City tour untuk menunjukan dimana lokas supermarket, 

apotek, dokter, toko, dan hiburan terdekat
• Perkenalan kepada komunitas Indonesia di Jerman (PPI, 

KMKI, Church, Masjid)

Rp 14,900,000,-

◽

Layanan Pencarian Kerja / Posisi Magang
• Membuat CV dan surat motivasi dalam bahasa Jerman sesuai 

posisi yang dituju
• Pendaftaran dan pengaturan wawancara di 5 perusahaan 

sesuai kriteria siswa
• Petunjuk dan simulasi wawancara dalam bahasa Jerman 

guna mempersiapkan siswa untuk wawancara dengan 
perusahaan 

Rp 8,900,000,-
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