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A. Ketentuan Umum 

1. Goethe-Institut mempublikasikan satu set contoh soal ujian untuk setiap jenis ujian. Contoh 

soal ujian tersebut dapat dilihat dan diakses di internet (lihat : 

https://www.goethe.de/ins/id/de/sta/ban/prf.html Contoh soal ujian yang berlaku adalah 

versi yang paling aktual. 

2. Contoh soal ujian terdiri dari gambaran bentuk, isi dan penilaian masing-masing jenis ujian. 

3. Calon peserta disarankan mengikuti jenis ujian yang sesuai dengan kelompok usia.  

4. Calon peserta ujian wajib membaca syarat dan ketentuan ujian (Prüfungsordnung und 

Durchführungsbestimmungen) yang dapat diakses pada laman 

https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf.html.  

5. Persetujuan terhadap syarat dan ketentuan ujian harus dibuktikan dengan membubuhkan 

tanda tangan pada formulir pendaftaran. Dengan demikian calon peserta wajib tunduk dan 

patuh terhadap segala peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

 

B. Pendaftaran 

6. Jadwal ujian dipublikasikan di laman resmi Goethe-Institut Bandung. 

7. Calon peserta ujian melakukan pendaftaran dengan terlebih dahulu menghubungi 

sekretariat kursus bahasa dan ujian melalui E-Mail:  

8. kursus-bandung@goethe.de dengan mengisi keterangan „Pendaftaran Ujian“ pada kolom 

perihal (Betreff/Subject). 

9. Sekretariat kursus bahasa dan ujian akan membalas E-Mail setiap calon peserta ujian 

dengan melampirkan formulir pendaftaran, yang harus diisi lengkap dan dilampiri fotokopi 

dokumen identitas diri (KTP/Paspor), dan informasi jadwal ujian. 

10. Calon peserta yang dapat mengikuti ujian akan mendapat konfirmasi tertulis melalui E-Mail 

dengan informasi mengenai cara pembayaran. Dalam hal ini calon peserta harus membalas 

E-Mail tersebut dengan melampirkan formulir pendafatar yang diisi lengkap dan fotokopi 

identitas diri, tetapi belum diperbolehkan mentransfer biaya ujian. 

11. Pembayaran dapat dilakukan dengan tunai, menggunakan kartu debit/kredit dan transfer; 

calon peserta ujian yang melakukan pembayaran secara transfer harus terlebih dahulu 

menunggu E-Mail konfirmasi, yang akan memberi informasi tentang nomor peserta ujian. 

Nomor ini harus dicantumkan pada saat melakukan transfer. Bukti transfer dan identitas 

diri (Nama lengkap, Ujian yang diikuti, Nomor peserta) wajib dikirimkan kembali kepada 

sekretariat kursus bahasa dan ujian.  

12. Jika pendaftaran berhasil, calon peserta ujian akan mendapat E-Mail undangan untuk 

mengikuti ujian.  

13. Dikarenakan ada pembatasan jumlah peserta ujian, sangat dimungkinkan terjadi, bahwa 

calon peserta ujian tidak bisa mendaftar untuk jadwal ujian  tertentu dan dalam hal ini jika 

ybs. setuju akan dimasukan ke dalam daftar tunggu untuk jadwal ujian berikutnya.  

 

 

C. Tata Tertib Pelaksanaan Ujian 

14. Tempat ujian hanya bisa diakses dengan menunjukkan undangan ujian Goethe-Institut dan 

dokumen asli identitas diri (Paspor/KTP) kepada petugas. Hal ini berlaku untuk seluruh 

peserta ujian, baik itu untuk interne (peserta kursus Goethe-Institut) maupun eksterne (bukan 

peserta kursus Goethe-Institut). 

15. Telepon seluler, laptop, Tablet dan barang elektronik lainnya harus benar-benar dimatikan 

dan diserahkan kepada petugas. Pengambilan hanya mungkin dilakukan setelah seluruh 

bagian ujian selesai diikuti. 

16. Sebelum ujian berlangsung pengawas akan melakukan pemeriksaan identitas. Peserta yang 

baru tiba di ruang ujian setelah pemeriksaan identitas dilakukan, tidak diijinkan mengikuti 

ujian. 

17. Selama ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruangan ujian.  

 

https://www.goethe.de/ins/id/de/sta/ban/prf.html
https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf.html
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18. Peserta yang menyerahkan kertas ujian sebelum waktu yang ditentukan harus 

meninggalkan ruangan dan tidak diperbolehkan masuk kembali sampai waktu ujian 

berakhir. 

19. Jaket, tas,dsb tidak berada di dekat para peserta ujian. Barang-barang tersebut diletakkan 

di tempat yang telah disediakan. 

20. Di atas meja tidak ada barang lain selain alat tulis, kartu/dokumen identitas diri dan 

undangan ujian.  

21. Dilarang bercakap-cakap selama ujian. 

22. Pertanyaan mengenai materi ujian tidak diperkenankan.  

23. Diperbolehkan menulisi lembaran soal ujian.  

24. Semua jawaban harus disalin ke lembar jawaban. Jawaban yang dinilai hanya yang tertera 

di lembar jawaban. 

25. Peserta ujian mencantumkan sendiri nomor peserta ujian dengan benar dan terbaca jelas di 

semua lembar jawaban. Data lain yang harus diisi akan disampaikan oleh pengawas. 

26. Peserta ujian hanya boleh menulis di lembar jawaban dengan tinta biru atau hitam. 

Penulisan dengan pensil atau pulpen warna lain tidak berlaku. Tidak diperkenankan 

menggunakan TippEx dan jenisnya. 

27. Tandai jawaban yang benar dengan tanda:   
 

28. Penandaan seperti berikut tidak diperbolehkan: 

29.  
30. Jika peserta ujian ingin mengoreksi jawabannya, penuhi kotak jawaban yang salah: 

  

31. Kemudian tandai kotak jawaban yang benar.   

32. Setelah selesai semua materi ujian diberikan kepada penguji. Peserta ujian tidak 

diperbolehkan membuat salinan dan membawanya.  

33. Pada prinsipnya ujian lisan dilaksanakan setelah ujian tertulis berakhir. Peserta ujian harus 

datang ke ruang ujian tepat waktu. 

34. Para peserta yang menurut ketentuan dianggap mengganggu ujian, menggunakan alat bantu 

yang terlarang, terbukti mencontek atau membantu peserta ujian lain akan dikeluarkan dari 

ruang ujian dan dinyatakan gugur mengikuti ujian. 

35. Pada kasus-kasus tertentu, seperti adanya upaya sengaja: pemalsuan identitas, pemalsuan 

dokumen ujian, dan hal lain sepbagaimana tercantum di dalam Peraturan Ujian 

(Prüfungsordnung), dapat dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti ujian untuk jangka waktu 

tertentu. 

36. Petunjuk dan arahan dari penawas harus ditaati. 
 

D. Pengumuman Hasil Ujian 
37. Hasil ujian akan diumumkan selambat-lambatnya satu bulan dari tanggal pelaksanaan ujian. 

38. Hasil ujian bersifat mutlak. Segala bentuk keberatan terhadap hasil ujian diatur dalam Peraturan 

Ujian (Prüfungsordnung). 

39. Informasi hasil ujian dapat diakses dengan menggunakan layanan dalam jaringan MeinGoethe.de. 

 

E. Penutup 
40. Peraturan dan ketentuan yang tidak tertuang dalam syarat dan ketentuan ujian ini tercantum 

dalam Peraturan Ujian dan Ketentuan Pelaksanaan Ujian (Prüfungsordnung und 

Durchführungsbestimmungen).  


