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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 

Perhatian kelas 8. Jangan lupa memberikan tugas sejarah kepada guru sejarahmu sebelum jam 
sembilan pagi pada hari Senin. Terima kasih. 

Question 2 

MALE: Ini boarding pass Bu Mulyadi. Nomor penerbangan ibu GA 713. Penerbangan ibu 
ke Sydney berangkat pada jam sepuluh pagi. Harap lapor ke pintu gerbang nomor 
24 untuk boarding. 

FEMALE: Jam berapa boarding Pak? 

MALE: Boarding akan mulai pada jam setengah sepuluh pagi. Selamat jalan Bu. 

FEMALE: Terima kasih Pak. 

Question 3 

Maaf, kami sedang keluar. Silakan titip pesan sesudah bip. 

[Beep] 

Ibu. Ini Rusli. Maaf nanti malam saya tidak makan malam di rumah. Saya makan malam 
dengan keluarga Jono. 
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Question 4 

GIRL: Hai Budi, mau ke bioskop nanti malam untuk menonton filem “Pulau Cinta”? 

BOY: Oh, maaf Sri. Saya menonton filem itu kemarin dengan teman sekelas. 

GIRL: Mengapa kamu tidak mengajak saya? Kamu berkata bahwa kita bisa menonton 
filem itu bersama-sama. 

Question 5 

MALE: Saya perlu berbicara dengan Ibu.
 

FEMALE: Ada apa Anwar?
 

MALE: Saya berpikir tentang rencana saya untuk masa depan.
 

FEMALE: Ya, dan ….
 

MALE: Saya tidak mau studi di universitas. Saya tidak mau menjadi insinyur.
 

FEMALE: Saya tidak mengerti. Mengapa Anwar? Bapakmu dan saya ingin sekali kamu ke
 
universitas. 

MALE: Tapi menurut pendapat saya, pekerjaan insinyur tidak begitu menarik. Saya mau 
ikut impian saya. Saya mau menjadi seorang polisi. 

FEMALE: Karir itu tidak cocok untuk kamu! Pekerjaan itu terlalu berbahaya. 

Question 6 

Bosan dengan restoran di daerah Anda? Suka makanan Indonesia yang kreatif, inovatif dan 
modern? Restoran Indonesia, namanya Asli, baru saja dibuka di Sydney. Pemasak Indonesia 
terkenal, Hartono Hatta, akan bekerja di sana. Untuk merayakan pembukaannya, restoran Asli 
memberikan diskon 25% untuk akhir minggu ini saja. Ini kesempatan baik bagi Anda untuk 
mencobanya. Teleponlah restoran Asli sekarang untuk booking. 
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Question 7 

MALE: Selamat malam. Ini Pak Martin dari kamar nomor 19.
 

FEMALE: Selamat malam Pak.
 

MALE: Saya naik pesawat terbang ke Australia besok pagi. Saya harus check-in di bandara
 
pada jam delapan pagi. Tolong bangunkan saya pada jam enam besok pagi,ya. 

FEMALE: Tentu saja. Ada lagi Pak? 

MALE: Tidak ada Bu. 

FEMALE: Baiklah. Bapak akan menerima telepon pada jam enam besok pagi. 

MALE: Terima kasih Bu. 

FEMALE: Kembali. 

Question 8 

FEMALE: Mau ke mana hari ini Ketut? 

MALE: Saya mau ke pantai Canggu. Saya mau menonton kompetisi bersilancar yang mulai 
di sana hari ini. Pesilancar terbaik dari seluruh dunia akan bertanding. Desy mau 
ikut dengan saya? 

FEMALE: Maaf Ketut. Saya tidak begitu suka bersilancar. Membosankan sekali! 

MALE: Tetapi saya dengar ada restoran baik di dekat pantai itu. Katanya sate ayamnya 
enak sekali. Mungkin kita bisa makan siang di sana? 

FEMALE: Oke. Walaupun saya tidak suka menonton kompetisi bersilancar, saya suka sekali 
makan! Sate ayam adalah makanan favorit saya. 
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Question 9 

MALE: Selama liburan saya ke pulau Jawa pada bulan September, saya mengunjungi kota 
Bogor. Apakah Tati sudah ke sana? 

FEMALE: Belum Peter. Bagaimana kota itu? 

MALE: Bagus sekali. Saya berkunjung ke kebun raya. 

FEMALE: Bagaimana pengalaman itu? 

MALE: Asyik! Seperti Tati sudah tahu, saya sangat tertarik akan berkebun. Di kebun ini ada 
banyak sekali jenis tanaman tropis, beberapa di antaranya sudah berumur ratusan 
tahun! 

FEMALE: Apakah Peter mengambil banyak foto? 

MALE: Tentu saja, fotografi adalah hobi favorit saya. Sebenarnya, pada hari kunjungan 
saya, ada pemotretan untuk majalah kebun. Saya bercakap-cakap dengan 
Fotografernya. Dia memberi nasehat kepada saya tentang foto-foto saya. Hebat 
sekali, ya! 

Question 10 

FEMALE:	 Hai Dion. Bagaimana rumah barumu? 

MALE: 	 Hai Poppy. Bagus sekali! Rumah itu jauh lebih besar dari pada rumah lain. Ada dua 
kamar mandi. Dengan dua kakak perempuan ini baik sekali, khususnya pada pagi 
hari! 

FEMALE:	 Untung sekali kamu! Saya juga mau tinggal di rumah yang besar. 

MALE: 	 Kalau teman-teman datang ke rumah saya, kami bisa mendengarkan musik tanpa 
mengganggu orang tua saya. 

FEMALE: Rumah saya begitu kecil, kalau saya bercakap-cakap dengan kawan di telepon, 
semua orang di rumah bisa mendengar percakapan saya. 

MALE: 	 Tapi ada juga aspek negatif kalau tinggal di rumah sebesar ini. 

FEMALE:	 Oh ya, apa itu? 

MALE: 	 Misalnya ada banyak tugas rumah. Akhir minggu yang lalu saya menghabiskan 
tiga jam menolong ibu dengan tugas rumah. 

FEMALE: Kasihan!! 
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Question 11 

FEMALE: Hai Lukman. 

MALE: Hai Feni. Apa kabar? Kelihatannya sedih? 

FEMALE: Ya Lukman, hari ini tidak begitu baik. 

MALE: Apa yang terjadi? Ada masalah di kantor? 

FEMALE: Ya. Bos saya begitu sombong. Dia selalu cepat marah dan dia tidak pernah berkata 
terima kasih kepada pekerjanya. Saya sangat frustrasi. 

MALE: Tetapi Feni, gajinya baik dan kantor itu dekat sekali, hanya 15 menit naik mobil. 
Pikirkan dulu, ya! Juga, tidak mudah mendapat pekerjaan baru, khususnya yang 
tidak begitu jauh dari rumah. 

FEMALE: Ya tetapi saya sama sekali tidak senang. 

MALE: Dan bagaimana teman kerjamu? Kamu suka mereka kan? 

FEMALE: Ya Lukman. Tetapi situasi ini serius. Terima kasih atas nasihatmu. Walaupun kita 
teman akrab, kali ini saya tidak setuju dengan kamu. Saya harus berhenti bekerja 
di sana sekarang. 
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