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E X A M I N AT I O N

Indonesian Beginners
(Section I — Listening)

Transcript

Familiarisation Text
MALE:

Sudah pindah rumah, Sri?

FEMALE:

Sudah Joko.

MALE:

Bagaimana rumah barumu?

FEMALE:

Bagus Joko. Aku punya kamar tidur sendiri. Tidak harus tidur bersama adikku lagi.

MALE:

Rumahmu terletak di mana?

FEMALE:

Di Jalan Solo. Lebih dekat rumah teman-teman.

Question 1
FEMALE:

Jam berapa sekarang?

MALE:

Jam tujuh kurang lima.

FEMALE:

Bagus! Acara televisi favorit saya akan mulai lima menit lagi di saluran sepuluh.

MALE:

Program itu membosankan! Saya mau menonton program olahraga. Ada
pertandingan sepak bola Arsenal melawan Real Madrid.

FEMALE:

Tidak! Berikan remot itu kepada saya sekarang!

MALE:

Ibu!

Question 2
Selamat datang di Kota Yogyakarta. Nama saya Rudi. Hari ini pertama-tama kita akan
mengunjungi toko perak di Kota Gede. Sesudah itu, kita ke rumah makan Bu Supratno yang
terkenal dengan sate ayamnya. Pada waktu sore kita akan beristirahat di hotel saja kemudian
pada jam delapan kita ke pasar malam di Jalan Malioboro. Di sana Anda bisa membeli
bermacam-macam oleh-oleh.

Question 3
MALE:

Bagaimana kalau kita makan malam di Warung Made nanti malam?

FEMALE:

Ok. Marilah kita mengajak siswa baru dari Australia. Siapa namanya?

MALE:

Namanya John.

FEMALE:

Dapatkah kamu mengirim pesan kepada John?

MALE:

Baiklah, tetapi bahasa Indonesianya masih kurang baik.

FEMALE:

Kalau begitu, sebaiknya berbahasa Inggris.

MALE:

Saya akan kirim pesan kepada John, kamu akan menelepon restoran untuk booking.
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Question 4
MALE:

Selamat siang, Bu. Saya mau memesan kamar untuk dua orang di Hotel Merdeka
di Medan.

FEMALE:

Pada pendapat saya, letaknya kurang baik. Hotel itu terletak dekat jalan raya.

MALE:

Oh, begitu.

FEMALE:

Ya. Menurut tamu lain, sulit sekali tidur karena ada banyak mobil dan sepeda
motor.

MALE:

Kalau begitu, saya pikir lebih baik kalau saya memilih hotel lain.

Question 5
Perhatian anggota tim bola basket. Ada peringatan dari guru olahraga Pak Hadi. Jangan lupa
tim akan berlatih di lapangan sekolah pada jam tiga sore. Pakailah seragam olahraga dan karena
cuaca akan panas, bawalah sebotol air. Terima kasih.

Question 6
Film baru “Lima Hari di Roma” bisa ditonton di bioskop Indonesia mulai tanggal dua puluh
tujuh Juli. Untuk merayakan hal ini, Radio Indonesia mengadakan kompetisi. Hadiah utama
kompetisi itu, liburan satu minggu di ibu kota negeri Italia. Untuk menang, tulislah tidak lebih
dari dua puluh lima kata, mengapa Anda ingin berlibur ke kota Roma. Jawaban Anda harus
diterima selambat-lambatnya tanggal tiga Agustus. Selamat, ya!

Question 7
MALE:

Wah! Amy sudah pulang dari pulau Bali. Bagaimana liburanmu?

FEMALE:

Asyik sekali!

MALE:

Apa aspek yang paling kamu sukai dalam liburan itu?

FEMALE:

Saya ikut kursus memasak di Bali. Saya belajar bagaimana menyiapkan beraneka
macam hidangan Bali, misalnya nasi goreng, gado-gado dan babi kecap.

MALE:

Jadi kalau saya ke pulau Bali, saya juga harus ikut kursus itu?

FEMALE:

Tentu saja. Selain belajar memasak, saya juga berkesempatan berbahasa Indonesia
dengan guru masak. Tetapi yang paling baik, semua orang yang ikut kursus itu
menerima buku resep.

MALE:

Kalau begitu, kamu bisa memasak untuk saya.
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Question 8
Ini pesan untuk Bu Rani. Di sini Indrawati dari Hotel Mutiara, Bandung. Saya tahu ibu kuatir
tentang paspor ibu, tetapi tidak perlu kuatir lagi. Salah satu tamu hotel menemukan tas ibu.
Dompet dan paspor ibu masih ada di dalamnya, tetapi sayang, semua uangnya hilang.
Mudah-mudahan ibu tidak begitu marah. Silahkan menelepon hotel di nomor delapan tiga lima
sembilan nol satu. Terima kasih.

Question 9
MALE:

Bolehkah saya berbicara dengan Surani?

FEMALE:

Di sini Surani.

MALE:

Ini Abdullah dari kantor imigrasi. Sayang sekali Surani tidak berhasil
mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris.

FEMALE:

Oh, mengapa?

MALE:

Menurut manajer, Surani kurang berpengalaman.

FEMALE:

Oh, begitu.

MALE:

Akan tetapi ada pekerjaan lain yang lebih cocok dengan kemampuan Anda.

FEMALE:

Bagaimana saya bisa mendapat lebih banyak informasi tentang pekerjaan itu?

MALE:

Silahkan menelepon manajer kantor antara jam sepuluh pagi sampai jam lima
sore pada hari kerja.

FEMALE:

Terima kasih.

MALE:

Kembali.
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Question 10
MALE:

Hai Lestari. Kamu ke mana tadi malam?

FEMALE:

Tadi malam saya ke kafe Bella dengan Anwar.

MALE:

Apakah itu kafe baru dekat pantai?

FEMALE:

Ya, betul.

MALE:

Bagaimana kafe itu?

FEMALE:

Ada meja di dalam kafe dan juga di luar. Kami memilih duduk di luar. Sebenarnya
lebih baik kalau kami duduk di dalam karena ada banyak nyamuk di luar dan
matahari cukup panas.

MALE:

Saya dengar bahwa makanan di sana enak. Lestari setuju?

FEMALE:

Saya tidak pasti.

MALE:

Mengapa?

FEMALE:

Kami harus pergi dari kafe sebelum makan karena saya sakit kepala oleh
karena sinar matahari.

MALE:

Bagaimana reaksi Anwar?

FEMALE:

Dia pengertian sekali. Kami jalan pulang bersama. Kami banyak bicara.

MALE:

Itu pertama kali Lestari keluar dengan Anwar, kan?

FEMALE:

Ya tapi saya kira itu tidak yang terakhir.
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Question 11
FEMALE:

Kamu lebih suka apartemen yang mana, yang di Highfields atau yang di
Fisherman’s Cove?

MALE:

Apartemen di Fisherman’s Cove bagus sekali tetapi kita harus hati-hati.

FEMALE:

Apa maksudmu?

MALE:

Ya, apartemen di Fisherman’s Cove lebih besar dan lebih modern, tetapi uang
sewanya delapan puluh dolar lebih tinggi seminggu.

FEMALE:

Itu karena lokasinya. Apartemen itu terletak hanya dua menit dari pantai. Kita
bisa ke pantai setiap hari.

MALE:

Jangan main-main, ya. Dengan kuliah, ujian dan pekerjaan tidak ada cukup
waktu untuk ke pantai.

FEMALE:

Itu tidak benar.

MALE:

Saya setuju apartemen di Highfields tidak sebaik apartemen di Fisherman’s Cove
tetapi apartemen itu lebih murah dan terletak dekat universitas. Kita bisa berjalan
kaki ke sana. Ongkos naik bis setiap hari cukup mahal.

FEMALE:

Kamu selalu berpikir tentang uang.

MALE:

Dan bagaimana rencana kita kawin tahun depan? Kita perlu menabung uang
sebanyak mungkin.
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