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REKOGNISI
UJIAN GOETHE

Persyaratan akademis tergantung dari masing-masing negara bagian,
universitas, dan dewan akademis. Silakan buka tautan berikut, DAAD, atau
institusi/lembaga berwenang terkait sebagai wawasan awal Anda.
Informasi terkini mengenai persyaratan pengajuan visa dapat Anda cek ke
Kedutaan Besar Republik Federal Jerman.

Tingkatan bahasa
Dewan EU

TINGKATAN DAN UJIAN
Kemahiran kebahasaan

Ujian-ujian
Goethe-Institut

A1

Dapat memahami dan menggunakan ungkapan sehari-hari dan frasa yang sangat dasar. Dapat
memperkenalkan dirinya dan orang lain serta dapat mengajukan dan menjawab pertanyaan tentang detail
pribadi.

Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1 /
Fit in Deutsch 1

A2

Dapat memahami kalimat dan ekspresi yang sering digunakan terkait dengan area yang paling relevan. Dapat
berkomunikasi dalam situasi sederhana dan rutin tentang hal-hal yang sudah dikenal. Dapat menjelaskan
secara sederhana aspek-aspek latar belakangnya, lingkungan terdekat, dan hal-hal di bidang kebutuhan
mendesak.

Goethe-Zertifikat A2 /
Goethe-Zertifikat A2:
Fit in Deutsch

B1

Dapat memahami poin-poin utama tentang hal-hal yang lazim ditemui di tempat kerja, sekolah, waktu luang,
dll. Dapat menangani sebagian besar situasi yang mungkin muncul saat bepergian di daerah tempat bahasa
tersebut digunakan. Dapat menghasilkan teks sederhana yang berhubungan dengan topik yang sudah dikenal
atau minat pribadi.

Goethe-Zertifikat B1 /
Goethe-Zertifikat B1
Jugendliche

B2

Mampu memahami gagasan pokok teks rumit, baik yang bersifat konkrit maupun abstrak, termasuk
pembahasan teknis di bidang spesialisasinya. Dapat berinteraksi dengan tingkat kefasihan dan spontanitas
yang memungkinkan interaksi reguler dengan penutur asli tanpa ketegangan bagi salah satu pihak. Dapat
menghasilkan teks yang jelas dan mendetail tentang berbagai subjek.

C1

Dapat memahami berbagai teks yang menuntut, teks yang lebih panjang, dan mengenali makna implisit. Dapat
menggunakan bahasa secara fleksibel dan efektif untuk tujuan sosial, akademik, dan profesional. Dapat
menghasilkan teks yang jelas, terstruktur dengan baik, dan mendetail tentang subjek yang kompleks.

C2

Dapat memahami dengan mudah hampir semua yang didengar atau dibaca. Dapat mengekspresikan dirinya
secara spontan, sangat lancar, dan tepat, membedakan corak makna yang lebih halus bahkan dalam situasi
yang lebih kompleks.

Goethe-Zertifikat B2 /
Goethe-Zertifikat B2
Jugendliche
TestDaF
Goethe-Zertifikat C1
TestDaF

Goethe-Zertifikat C2:
Großes Deutsches
Sprachdiplom

JADWAL DAN BIAYA

Internal

Eksternal

(dalam Rp)

(dalam Rp)

3 jadwal di April

1.300.000

1.450.000

1 jadwal di April

1.500.000

1.700.000

1.900.000

2.200.000

650.000

750.000

2.350.000

2.550.000

850.000

950.000

2.600.000

2.950.000

2.600.000

2.950.000

1.000.000

1.100.000

Ujian

Goethe-Zertifikat A1:
A1

Start Deutsch 1 /
Fit in Deutsch 1*

A2

Goethe-Zertifikat A2 /
Goethe-Zertifikat A2:

Pendaftaran**

Fit in Deutsch*

B1

Goethe-Zertifikat B1 / B1J*
Goethe-Zertifikat B1

3 jadwal di April

8 – 9 Apr 2021

Modul tunggal

B2

Goethe-Zertifikat B2 / B2J*
TestDaF 3
Goethe-Zertifikat B2

2 jadwal di April

Modul tunggal

C1
C2

Goethe-Zertifikat C1
TestDaf 4-5
Goethe-Zertifikat C2/GDS
Goethe-Zertifikat C2
Modul tunggal

1 jadwal di April
(min. 6 orang)

Sesuai permintaan

*Sesuai permintaan
**Semua pendaftaran akan diproses sesuai urutan masuk (stempel waktu otomatis). Harap jangan mengirim ulang formulir Anda. Semua
pertanyaan tentang status formulir Anda tidak akan dijawab.

TANGGAL UJIAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TERGANTUNG DARI PERUBAHAN
SITUASI. CEKLAH PADA SITUS WEB KAMI UNTUK INFORMASI, JADWAL, DAN
PENDAFTARAN.
SEMUA BIAYA YANG TERTERA ADALAH BIAYA UJIAN YANG NORMAL.
SELAMA MASA PANDEMI ADA PENAMBAHAN BIAYA*** ANTARA RP200.000 HINGGA
RP400.000 (TERGANTUNG DARI DETAIL PEMESANAN UJIAN).
*** Tidak dapat dikembalikan

BERSIAPLAH UNTUK UJIAN!
LATIHAN PERSIAPAN UJIAN
Persiapkan diri Anda untuk mengikuti ujian GoetheZertifikat dengan latihan persiapan ujian kami.
Penasaran seperti apa ujiannya dan bagaimana cara
mengatasinya?
- Meminta “simulasi” untuk mencoba serangkaian ujian
dalam kondisi asli, dipandu dan dibantu oleh tutor yang
berkualifikasi tinggi.
Ingin memoles bahasa Jerman Anda sebelum ujian dan
melakukan "uji coba"?
-Sebuah "kursus booster+" (kursus singkat diakhiri dengan
simulasi) akan membuat Anda siap untuk menghadapi ujian!
Hubungi Sekretariat Kursus dan Ujian kami untuk informasi
lebih lanjut.
Sementara itu, informasi mengenai model soal ujian GoetheZertifikat dapat Anda cek melalui tautan berikut ini
www.goethe.de/jakarta/ujian

SYARAT DAN KETENTUAN TAMBAHAN
Goethe-Institut Jakarta akan melaksanakan ujian Goethe-Zertifikat berdasarkan rekomendasi
keamanan Covid-19 pemerintah Indonesia mulai Februari 2021, dengan mempertimbangkan
peningkatan jarak keamanan antar individu dan konsep higiene yang ditargetkan. Oleh karena itu,
mohon:
1. Mengisi formulir pendaftaran ujian dengan data terbaru dan khususnya alamat rumah yang
lengkap, beserta kode pos dan nomor telepon, karena kami hanya akan mengirimkan sertifikat
melalui pos;
2. Kirimkan pas foto terbaru dan scanned paspor / KTP yang masih berlaku;
TANGGAL PELAKSANAAN UJIAN TERTERA DALAM FORMULIR PENDAFTARAN
Setelah mendapatkan konfirmasi pendaftaran dan menyelesaikan pembayaran biaya ujian:
3. Menyerahkan tes rapid antigen negatif dari laboratorium resmi di Jabodetabek selambatlambatnya tiga hari sebelum tanggal ujian.
4. Kirimkan Surat Keterangan Sehat yang ditandatangani tidak lebih dari tiga hari sebelum tanggal
ujian.
HARAP BAWA SEMUA DOKUMEN YANG ASLI PADA HARI UJIAN
Kapasitas peserta ujian per jadwal ujian akan tetap sangat terbatas dalam masa mendatang. Tanggal
ujian pilihan Anda mungkin tidak tersedia.

KETENTUAN HIGIENE
Selama pandemi, penting untuk mengikuti protokol kesehatan, juga
selama ujian. Sebagai peserta ujian, Anda…

…harus…
• …menggunakan masker dan face shield setiap saat
• …menjaga jarak 1,5 meter dari orang lain
• …menunjukkan hasil cetak undangan ujian bersama dengan
paspor/KTP yang asli
• …menunjukkan surat tes rapid antigen tidak lebih dari tiga hari dari
jadwal ujian (asli)
• …menunjukkan surat keterangan sehat tidak lebih dari tiga hari dari
jadwal ujian (asli)
• …membawa alat tulis sendiri (bolpoin hitam atau biru tua yang
tidak dapat dihapus)
• …membawa perlengkapan ibadah sendiri

…disarankan…
• …untuk tinggal di rumah, setelah tes rapid antigen sampai dengan
hari ujian
• …membawa sendiri makanan dan minuman, karena tidak ada kantin
• …membawa sendiri hand sanitizer atau semprot disinfektan
• …tidak membawa kendaraan pribadi (lahan parkir sangat terbatas).
Namun, memungkinkan untuk menurunkan penumpang (drop off).

…dilarang…
• …berkerumun dan berkumpul dalam kelompok
• …membawa pengantar masuk ke area Goethe-Institut

KONTAK DAN PENDAFTARAN
Goethe-Institut Jakarta
Sekretariat Kursus dan Ujian
+62 811-9227-772 (Sen-Jum, 09.00-17.00 WIB)
kursus-jakarta@goethe.de
www.goethe.de/jakarta/ujian
@GI_Indonesien
goethe.indonesien
GoetheInstitut_Indonesien

