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Question 1

Sekarang prakiraan cuaca untuk Jakarta besok, tanggal 12 November. Suhu udara maksimum
tiga puluh delapan derajat. Hujan sore hari. Angin dari selatan.

Question 2

MALE: Ibu, boleh saya ke rumah Bambang hari Sabtu?

FEMALE: Mengapa?

MALE: Main-main saja.

FEMALE: Siapa saja yang datang?

MALE: Beberapa teman dari sekolah. Bapak sudah setuju tetapi saya harus tanya ibu juga.

FEMALE: Tetapi saya belum kenal orangtua Bambang.

MALE: Ibu lupa ya, dulu keluarga Bambang tetangga kita. Kami sering bermain bersama
ketika mereka tinggal di nomor lima belas.

FEMALE: Oh maksudmu Bambang Harjo! Sekarang saya ingat.

Familiarisation Text

MALE: Bagaimana perayaan Natal?

FEMALE: Cukup baik. Kami ke rumah kakek dan nenek.

MALE: Wah! Bagus, ya. Heni sudah ada rencana untuk malam tahun baru?

FEMALE: Belum. Mungkin menonton DVD saja di rumah.

MALE: Itu membosankan. Ada pesta di rumah Jono mulai jam setengah sepuluh. Mau
ikut?
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Question 3

FEMALE: Hai Budi, kamu ikut ke pantai hari Jumat minggu depan?

MALE: Oh maaf Anita, saya tidak bisa ikut. Kita ‘kan harus ke sekolah.

FEMALE: Tapi Budi, ini acara khusus untuk siswa-siswi istimewa.

MALE: Siapa saja? Kenapa saya tidak tahu?

FEMALE: Semua siswa dengan nilai tinggi dapat undangan lewat pos. Kamu selalu ranking
satu. Kamu belum dapat, ya?

MALE: Ya, belum. Oh, mungkin karena kami baru pindah rumah dan ibu belum
memberitahu sekolah.

FEMALE: Sebaiknya kamu tanya Bapak Kepala Sekolah selama waktu istirahat.

Question 4

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Saat ini bagian pertama pertunjukan Ramayana sudah selesai.
Sekarang ada waktu istirahat selama limabelas menit. Bila Anda lapar atau haus, Anda bisa
menikmati kopi, teh atau makanan kecil yang tersedia di kafe. Mau membawa pulang oleh-oleh
atau kenang-kenangan? Semuanya bisa dibeli dari kios di samping kafe. Jangan lupa, sebelum
pulang ada kesempatan foto bersama dengan penari-penari sesudah pertunjukan selesai. Terima
kasih atas perhatiannya.
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Question 5

FEMALE: Aduh, Iwan, aku stres sekali.

MALE: Kalau begitu Heni harus ikut aku ke gym yang baru dibuka. Setiap hari aku ikut
kelas aerobik. Lihat, sekarang aku sehat, kuat dan bugar.

FEMALE: Mmm, tapi aku tidak begitu suka ikut kelas aerobik.

MALE: Tapi gym ini bukan seperti tempat fitnes lain.

FEMALE: Maksudmu apa?

MALE: Semua peralatannya baru dan lengkap. Juga ada ruang pijat, sauna dan spa,
semuanya cocok untuk menghilangkan stres. Pasti Heni senang di sana.

FEMALE: Wah, cukup menarik tapi aku baru pulang kerja jam tujuh setiap malam.

MALE: Tidak apa-apa. Gym buka dua puluh empat jam tujuh hari seminggu.

FEMALE: Wah! Buka dua puluh empat jam? Mestinya mahal sekali. Belum tentu aku mampu
membayarnya.

MALE: Kebetulan minggu ini ada promosi untuk anggota baru. Kalau bayar enam bulan
dapat enam bulan gratis.

FEMALE: Hmm … aku pikir dulu, ya. Yang jelas, aku tidak mau stres lagi.

Question 6

FEMALE: Berapa harga karcis masuk Pak?

MALE: Rp 20 000. Ibu bawa sarung?

FEMALE: Sarung? Mengapa saya perlu sarung?

MALE: Maaf Bu, tamu tidak boleh masuk pura ini tanpa memakai sarung.

FEMALE: Tapi saya sudah pakai rok yang cukup panjang – sama bukan?

MALE: Maaf, ini peraturan agama, Bu. Di sini wajib memakai sarung.

FEMALE: Saya kira pakai sarung untuk orang Hindu-Bali saja. Saya hanya ingin melihat-lihat
pura dan ambil foto.

MALE: Sebagai tanda hormat saja, Bu. Setiap orang harus memakai sarung karena ini
tempat suci. Ibu bisa menyewa sarung di sini.

FEMALE: Oh begitu, saya mengerti sekarang. Kalau lebih sopan, tentu saja saya akan
menyewa sarung.
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Question 7

MALE: Halo, Rini. Bagaimana rencana untuk liburanmu?

FEMALE: Hai Anton, aku dan empat orang temanku mau berlibur di Yogya. Rencananya
kami mau tinggal di hotel di dekat pusat kota.

MALE: Berapa lama mau menginap di sana?

FEMALE: Seminggu.

MALE: Dan apa saja fasilitas di hotel itu?

FEMALE: Fasilitasnya lumayan dan makan pagi gratis tapi sayangnya tidak ada kolam
renang.

MALE: Tahun yang lalu aku tinggal di villa. Kolam renangnya hebat.

FEMALE: O ya? Apakah villa itu dekat pusat belanja?

MALE: Villa itu di tepi kota, tapi ada pasar dan toko-toko di dekat situ. Suasananya sangat
tenang dan kalau mau ke kota ada servis antar-jemput gratis. Yang paling asyik,
tidak perlu cari tempat makan karena kamu punya tukang masak sendiri di villamu.

FEMALE: Wah, menarik sekali! Anton masih punya brosur atau situs webnya? Aku akan
minta pendapat teman-temanku.
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Question 8

MALE: Terima kasih atas surat lamaran Rachel. Ya, pusat rehabilitasi orangutan kami
mencari seorang yang sayang pada binatang. Coba ceritakan pengalaman Anda
memelihara binatang liar.

FEMALE: Sebenarnya, pengalaman saya lebih banyak dengan binatang piaraan. Sejak kecil
saya suka sekali memelihara binatang di rumah. Kata teman-teman rumah saya
mirip kebun binatang. Selama liburan saya selalu bekerja di klinik dokter hewan
dekat rumah saya. Sudah lama saya bercita-cita menjadi dokter hewan.

MALE: Bagus. Apakah Rachel sudah pernah ke Indonesia?

FEMALE: Sudah pernah Pak, saya beberapa kali pergi berlibur ke Bali dengan keluarga saya. 

MALE: Rachel tahu bahwa selama bekerja nanti harus tinggal di hutan?

FEMALE: Saya belum pernah tinggal di hutan, tapi saya berani mencoba.

MALE: Ada lagi yang bisa Rachel tambahkan?

FEMALE: Sudah lama saya menjadi ketua klub pecinta alam. Kami mensponsori anak-anak
orangutan yang ibunya sudah mati. Bekerja di pusat rehabilitasi ini akan memberi
kesempatan kepada saya untuk mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari dalam
klub.
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