
Pembelajaran di Tempat Kerja
Informasi untuk orangtua dan pengasuh
Workplace Learning
Information for Parents and Carers

Peranan orangtua dan pengasuh 
sangatlah penting demi kesuksesan 
program pembelajaran di tempat 
kerja mana pun. Dengan memberikan 
dukungan di rumah, Anda dapat 
membantu anak Anda untuk membuat 
keputusan penting mengenai masa 
depannya dan untuk mendapatkan 
manfaat terbesar dari pengalamannya 
di tempat kerja. 

Workplace Learning 
(Pembelajaran di Tempat Kerja)
Program pembelajaran di tempat kerja merupakan 
bagian dari kurikulum sekolah menengah 
NSW. Program ini memungkinkan siswa untuk 
menghabiskan waktu yang terencana di tempat 
kerja. Pengalaman ini meningkatkan pembelajaran 
di kelas, membantu pemilihan karir dan 
mengembangkan kemahiran yang diperlukan di 
industri (bidang kerja yang bersangkutan). Tidak ada 
biaya yang dipungut.

Manfaat pembelajaran di tempat kerja 
Pembelajaran di tempat kerja membantu siswa 
untuk:

•  mengembangkan kemahiran kerja umum seperti
komunikasi di tempat kerja dan kerja sama dalam
tim

•  mengembangkan keahlian industri spesifik, yang
terkait dengan kursus Vocational Education and
Training (Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan)
(VET) mereka

•  membuat keputusan yang matang sewaktu
merencanakan mata pelajaran sekolah yang akan
diambil dan jalur karir setelah lulus sekolah.

Program pembelajaran di tempat 
kerja
Program pengalaman bekerja biasanya diambil 
oleh siswa di Year 9 atau 10 dengan beberapa 
peluang di Year 11 dan 12. Program ini memberikan 
pengenalan umum ke ‘dunia kerja’ dan ke berbagai 
kemungkinan karir. Siswa melaksanakan tugas yang 
sesuai dengan tingkat kemampuannya dan diawasi.

Program penempatan kerja dirancang untuk para 
siswa yang terdaftar di mata pelajaran Higher School 
Certificate (Ijazah Sekolah Menengah Atas) (HSC) 
yang diakui oleh industri. Selama penempatan, 
siswa mempraktekkan apa yang telah mereka 
pelajari untuk mencapai standar kerja industri. 
Penempatan kerja adalah syarat wajib HSC untuk 
mata pelajaran industry curriculum framework 
(kerangka kurikulum industri) yang spesifik. Sekolah 
akan mengatur penempatan kerja melalui Work 
Placement Service Provider (Penyedia Layanan 
Pengurusan Penempatan Kerja).  

Pengaturan transport 
Sebagian besar penempatan akan berada dalam 
jarak yang terjangkau dari rumah.

Semua biaya perjalanan ditanggung oleh siswa. 
Anda diharapkan akan membantu anak Anda 
dengan pengaturan transport dan menanggung 
biaya perjalanan mereka selama penempatan kerja.

Jika Anda memiliki kekhawatiran, sebaiknya Anda 
membicarakannya dengan anak Anda dan pengurus 
program.
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Catatan: Jika anak Anda mempertimbangkan untuk 
memperoleh penempatan kerja jauh dari rumah 
atau penempatan di negara bagian lain, Anda 
sebaiknya menghubungi sekolah anak Anda terlebih 
dahulu. Ada dokumentasi tambahan yang harus 
dilengkapi sebelum kelayakan penempatan tersebut 
disetujui oleh Kepala Sekolah. 

Keselamatan siswa dan keadaan 
gawat darurat
Keselamatan siswa dan perlindungan anak adalah 
prioritas pertama bagi NSW Department of 
Education.

Tempat kerja yang menjadi tuan rumah program 
harus segera memberitahukan sekolah mengenai 
insiden kesehatan dan keselamatan apa pun, 
termasuk yang nyaris terjadi, selama siswa menjalani 
penempatan. Tempat kerja tuan rumah juga harus 
memberitahukan TAFE atau organisasi swasta atau 
masyarakat jika mereka menyelenggarakan program 
tersebut. Beberapa kegiatan tidak dibolehkan 
sama sekali, sementara kegiatan lain melibatkan 
persyaratan tertentu. Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungilah:  
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-
learning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/keeping-students-safe

Anak Anda akan membawa Student Contact Card 
(Kartu Kontak Siswa) yang memuat nomor Medicare 
anak tersebut (atau nomor telepon dokter) dan 
pihak-pihak yang dapat dihubungi selama jam kerja 
dan di luar jam kerja. Informasi ini sangat penting 
seandainya terjadi keadaan gawat darurat.

Pelajar harus melaporkan kekhawatiran akan 
keselamatan, resiko atau insiden yang dihadapinya 
kepada pemberi kerja, sekolah, TAFE atau lembaga 
pelatihan terdaftar swasta atau masyarakat sesegera 
mungkin, tetapi harus dalam 24 jam. Jika anak Anda 
memiliki kekhawatiran, mengalami cedera atau 
merasa dalam resiko dan tidak dapat 
menyampaikannya kepada tempat kerja tuan 
rumah, ia harus segera menelepon sekolah atau 
kontak keadaan gawat darurat.

Asuransi dan ganti rugi
Department of Education memiliki pengaturan 
asuransi bagi siswa yang cedera sewaktu 
berpartisipasi di dalam pembelajaran di tempat 
kerja yang disetujui. Untuk informasi lebih lanjut, 
bacalah Workplace Learning Guide for Parents and 
Carers di tautan berikut ini: 
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-
learning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/guides-and-forms

Siswa dengan disabilitas atau kondisi 
medis  
Anda perlu memberitahukan sekolah, TAFE atau 
lembaga pelatihan terdaftar swasta atau komunitas 
mengenai disabilitas, kebutuhan belajar dan 
dukungan, kondisi medis (mis. resiko anaphylaxis 
yang didiagnosa dokter) atau keterbatasan 
anak Anda yang mungkin berdampak terhadap 
keselamatan, kesejahteraan dan pengawasan anak 
Anda di tempat kerja.

Rencana pemeliharaan kesehatan mungkin perlu 
diberikan kepada tempat kerja yang menjadi tuan 
rumah. Jika Anda tidak yakin, bicaralah dengan 
Dokter Umum (GP) anak Anda.

Jika anak Anda memerlukan suatu penyesuaian di 
tempat kerja untuk memenuhi kebutuhan mereka, 
bicarakanlah dengan sekolah bersama dengan TAFE 
atau lembaga pelatihan terdaftar swasta atau 
komunitas selama proses perencanaan. Informasi ini 
akan dicantumkan dalam Student Placement Record 
(Catatan Penempatan Siswa) anak Anda. 

Informasi lebih lanjut 
1.  Hubungilah sekolah anak Anda karena

merekalah yang mengembangkan program
belajar bagi anak Anda.

2.  Anda dapat juga menghubungi Senior
Pathways Officer (Pertugas Pathway Senior)
yang bertanggung jawab atas pembelajaran di
tempat kerja di kantor Department of Education
setempat.

3.  Jika Anda memerlukan juru bahasa, silahkan
menelpon Telephone Interpreter Service
(Layanan Juru Bahasa Telepon) di 131 450.
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Senior Pathways, Pathways and Transitions 
NSW Department of Education 
seniorpathways@det.nsw.edu.au
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