FORMULIR PENDAFTARAN KURSUS BAHASA JERMAN
DI GOETHE-INSTITUT BANDUNG
1. Data Diri Peserta Kursus
☐L / ☐P

Nama lengkap:
(harus sesuai KTP/paspor)

Goethe-Institut e.V.
Jl. RE. Martadinata 48
40115 Bandung, Indonesien

Tempat / tgl. lahir:
Alamat:

T +62 22 4236440
F +62 22 420404
info@bandung.goethe.org
www.goethe.de/bandung

Kota:

Kode Pos:

Nomor Telepon:

Handphone:

Email:
Pekerjaan:

Bahasa Komunikasi:
☐ SMP ☐ SMA/K ☐S1 ☐S2 ☐S3 ☐ lain-lain:

Pendidikan terakhir:
Tujuan mengikuti kursus:
☐ persiapan studi di Jerman
☐ tuntutan pekerjaan
☐ permohonan visa menikah

☐ permohonan visa
☐ hobi
☐ lain-lain:

Pengetahuan Dasar (khusus peserta baru)
Saya telah belajar bahasa Jerman:
 tidak
 ya,

bulan,

tahun,

jam/minggu

Saya telah mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe-Institut:
 tidak
 ya, tingkat

di Goethe-Institut

tahun:

*Jika telah belajar Bahasa Jerman: Saya akan mengikuti tes penempatan: ☐ ya ☐ tidak

Bagaimana Anda mengetahui kursus kami?
 dari internet
 datang langsung
 melalui pameran/acara lain

 dari saudara/kenalan
 brosur
☐ spanduk

☐ guru/sekolah
☐ lain-lain:

2. Pilihan Kursus (Pilih 2 waktu kursus berbeda)
☐ Extensiv

☐A1.1 ☐ A1.2 ☐A2.1 ☐A2.2 ☐B1.1 ☐B1.2 ☐B2.1 ☐B2.2 ☐B2.3 ☐B2.4
☐ Senin + Rabu

☐ Selasa+Kamis

☐ Sabtu Pagi

☐Sabtu Siang

☐ Intensiv:

☐A1.1 ☐ A1.2 ☐A2.1 ☐A2.2 ☐B1.1 ☐B1.2 ☐B2.1 ☐B2.2 ☐B2.3 ☐B2.4

☐ Superintensiv:

☐A1

☐A2

☐ B1

☐B2.1 – B2.2

☐B2.3 – B2.4

3. Pembayaran
 tunai

 transfer

 kartu Debit/kredit

Dengan ini menyatakan:


bahwa data yang telah saya isikan di atas adalah benar.



telah membaca dan menyetujui segala ketentuan yang berlaku untuk mengikuti kursus.

Bandung,
Tanggal

Tanda tangan

Bankverbindung
Bank Mandiri
Kantor Pusat Telkom-Bandung
Konto: 131 00 99045082
BLZ: 008
SWIFT: BMRIIDJA

Syarat dan Ketentuan Kursus
1.

Persyaratan umum kursus bahasa
Peserta kursus minimal berusia 15 tahun atau duduk di kelas 10 SMA/SMK/MA.
2.
Pendaftaran
2.1.
Waktu pendafataran dipublikasikan pada brosur, di laman resmi Goethe-Institut, poster atau spanduk yang
dipampang di Goethe-Institut.
2.2.
Pendaftaran setelah batas waktu yang telah ditentukan hanya mungkin apabila masih tersedia tempat pada kursus
yang dituju, namun jumlah jam pelajaran yang telah berlalu tidak dapat diulang.
3.
Ketentuan pembayaran, Pengunduran diri
3.1.
Biaya kursus harus dibayar lunas pada saat pendaftaran; pembayaran tunai, kartu debit/kredit dan transfer bank.
3.2.
Calon peserta kursus yang akan melakukan pembayaran melalui transfer harus terlebih dahulu mengirimkan
formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap dengan melampirkan fotokopi KTP/Paspor. Selanjutnya ybs. Harus
menunggu E-Mail konfirmasi, yang akan memberi informasi tentang nomor peserta ujian. Nomor ini harus
dicantumkan pada saat melakukan transfer sebagai nomor referensi. Bukti transfer dan identitas diri (Nama
lengkap, kursus yang diikuti, Nomor peserta) wajib dikirimkan kembali kepada sekretariat kursus bahasa dan ujian.
3.3.
Pengunduran diri dapat dilakukan bila ada pernyataan tertulis dari peserta ybs. sebelum kursus dimulai. Uang akan
dikembalikan senilai 80% dari biaya kursus secara tunai dalam jangka waktu 5 – 14 hari kerja setelah menyerahkan
pernyataan tertulis tsb.
4.
Biaya
4.1.
Biaya kursus yang berlaku adalah biaya yang tertera pada brosur kursus terbaru.
4.2.
Penggunaan pusat informasi (perpustakaan) sudah termasuk dalam biaya kursus.
4.3.
Biaya ujian dan buku pelajaran tidak termasuk dalam biaya kursus. Harga buku pelajaran akan diberitahukan pada
waktu pendaftaran.
4.4.
Pada dasarnya peserta kursus tidak diperkenankan berganti kelas. Pindah kelas hanya mungkin, jika masih ada
tempat di kelas yang dituju. Dalam hal ini dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 300.000.
4.5.
Biaya tes penempatan Rp. 300.000.
4.6.
Untuk pengesahan fotocopy ijazah, fotocopy surat tanda kenaikan ke jenjang berikutnya dan permintaan surat
keterangan tambahan dikenakan biaya sebesar Rp. 60.000 setiap lembarnya.
5.
Pembagian Kelas
5.1.
Penempatan peserta pada jenjang tertentu mengacu pada prestasi di kursus sebelumnya atau berdasarkan hasil tes
penempatan.
5.2.
Peserta baru yang telah memiliki kemampuan berbahasa Jerman atau peserta lama yang tidak mengikuti kursus
lebih dari setahun harus mengikuti tes penempatan. Pemula tidak perlu mengikuti tes penempatan.
5.3.
Jumlah peserta kursus dalam satu kelas paling sedikit 12 orang. Jika kelas harus ditutup karena pesertanya kurang
dari 12 orang, maka Goethe-Institut akan mengganti sepenuhnya biaya kursus yang telah dibayarkan.
5.4.
Apabila dalam satu kursus terdapat peserta kurang dari 12 orang (7-11), maka Goethe-Institut akan memberi
penawaran untuk membuka kursus tersebut dengan ketentuan, bahwa masing-masing peserta bersedia membayar
biaya tambahan sebagaimana berikut:
Kursus Superintensif: Rp 800.000
Kursus Intensif:
Rp 450.000
Kursus Ekstensif:
Rp 300.000
6.
Kewajiban peserta kursus
Peserta kursus berkewajiban untuk mentaati peraturan yang berlaku di Goethe-Institut, baik peraturan umum
Goethe-Institut maupun peraturan kursus.
7.
Tanggung jawab Goethe-lnstitut
7.1
Goethe-Institut beserta stafnya tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang berada diluar kekuasaan kami. GoetheInstitut tidak berkewajiban untuk mengganti jam pelajaran yang hilang karena hal-hal yang tak terduga, misalnya
bencana alam, kebakaran, banjir, keadaan darurat dan keadaan diluar kendali kedua pihak.
7.2.
Bila ada guru yang dengan sangat terpaksa berhalangan mengajar pada hari Sabtu dan tidak ada gantinya, pelajaran
tersebut dapat digantikan pada hari Minggu.
7.3. Pada akhir kursus kami akan mengeluarkan surat keterangan mengikuti kursus bagi peserta yang berhasil menempuh
jumlah jam pelajaran minimal, yaitu 70%. Pada surat keterangan tersebut tercantum jumlah jam pelajaran yang
ditempuh dan keterangan tentang prestasi belajar secara umum: amat baik, baik, memuaskan.
7.4. Surat tanda keikutsertaan kursus kami simpan selama 6 bulan. Bila lebih dari 6 bulan tidak diambil oleh peserta
kursus, maka bukan menjadi tanggung jawab kami lagi.

