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Bukti kemampuan dasar berbahasa Jerman 

untuk ikut suami/istri ke Jerman 

 

Apakah Anda ingin pindah ketempat suami/istri di Jerman? 
Atau Anda ingin pindah bersama suami/istri Anda ke Jerman? 
Atau Anda ingin menikah di Jerman dan tinggal bersama suami/istri Anda di Jerman? 

Dalam hal ini, Anda harus membuktikan bahwa Anda mempunyai pengetahuan dasar 
bahasa Jerman, agar dapat dijamin bahwa di Jerman Anda dapat bekomunikasi dalam 
bahasa Jerman. 

Apakah pengetahuan dasar bahasa Jerman? 

Pengetahuan dasar bahasa Jerman adalah pengetahuan bahasa Jerman level A1 yang 
mengacu pada standar negara-negara Eropa untuk bahasa. Termasuk didalamya Anda 
dapat mengerti dan menggunakan ungkapan sehari-hari dan kalimat-kalimat yang seder-
hana (seperti, menanyakan arah jalan, belanja dll). Anda dapat memperkenalkan diri atau 
orang lain, dan bisa mengajukan pertanyaan dan menjawab. Contoh: dimana Anda ting-
gal. Dan tentu saja partner bicara Anda harus bisa berbicara dengan jelas dan siap untuk 
membantu Anda. Anda juga harus bisa menulis dalam bahasa Jerman. Contoh: Anda 
dapat menulis di formulir dari imigrasi: Nama, alamat, kewarganegaraan dll. 

Bagaimana Anda dapat membuktikan pengetahuan dasar bahasa Jeman? 

Anda harus membuktikan pengetahuan bahasa Jerman Anda sebelum Anda memasuki 
wilayah Jerman pada saat pengajuan visa untuk kumpul keluarga di kedutaan Jerman. 
Anda harus melampirkan sertifikat A1 yang dikeluarkan oleh Goethe-Institut pada saat 
pengajuan. Goethe-Institut adalah Institut kebudayaaan Jerman di luar negeri. Goete-
Institut menawarkan pelajaran dan ujian bahasa. Ujian bahasa level A1 dapat ditempuh 
di Goethe-Institut. Informasi tersebut dapat Anda temukan di website Goethe-Institut. 
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Apakah ada pengecualian. 

Pengecualian dapat dipertimbangkan, jika terdapat satu dari beberapa alasan berikut ini: 

 Anda atau pasangan Anda adalah warga negara EU (kecuali Jerman) 
 Anda tidak sanggup membuktikan pengetahuan dasar bahasa Jerman dikarenakan 

gangguan kesehatan, mental atau psikis. 
 Pasangan Anda sudah merelokasikan kebutuhan pokoknya kewilayah Jerman dan 

memiliki izin tinggal sebagai: 

 Tenaga kerja yang berkualifikasi (§ 19 AufenthG), 

 Peneliti (§ 20 AufenthG), 

 Pendiri perusahaan (§ 21 AufenthG), 

 Orang yang meminta suaka (§ 25 / 1 atau § 26 / 3 AufenthG), 

 Pengungsi yang diakui (§ 25 / 2 atau § 26 / 3 AufenthG), 

 Pemilik izin tinggal tetap dari negara-negara Uni Eropa (§ 38a AufenthG), 
 Pasangan Anda adalah warga negara Australia, Israel, Jepang, Kanada, Republik 

Korea, Selandia Baru dan Amerika Serikat 
 Anda memiliki izasah perguruan tinggi dan mungkin bisa menemukan sebuah peker-

jaan di Jerman, 
 Anda dan pasangan Anda tidak ingin tinggal menetap di Jerman, melainkan hanya 

untuk sementara. Pertimbangan contohnya untuk pasangan yang suami/istri bekerja 
di perusahaan di Jerman untuk waktu yang telah ditentukan. 

Bagaimana Anda dapat memperoleh pengetahuan dasar bahasa Jerman. 

Jika Anda belum mempunyai pengetahuan dasar bahasa Jerman, ada berbagai kemung-
kinan untuk mempelajari bahasa Jerman. 

Kursus bahasa dari penawar sekolah bahasa 

Informasi mengenai penawar sekolah bahasa dapat Anda peroleh melalui perwakilan 
Jerman dan di Goethe-institut. 

Kursus bahasa jarak jauh Goethe-Institut atau melalui internet. 

Anda dapat mempersiapkan diri pada saat test bahasa level A1 dengan latihan-latihan 
ujian. Informasi mengenai kursus belajar jarak jauh dapat Anda temukan di website Goe-
the-Institut. Di website tersebut juga terdapat penjelasan yang lebih lanjut mengenai 
bahasa Jerman level A1. 

Siaran radio dan penawaran internet Deutsche Welle 

Deutsche Welle menawarkan banyak kemungkinan untuk belajar bahasa Jerman. Di 
website Anda dapat menemukan kursus bahasa Jerman gratis untuk pemula dan tahap 
lanjut dalam 30 bahasa. Contohnya: Anda bisa menggunakan kursus bahasa Audio 'Ra-
dio D' dari Deutsche Welle dan juga dari Goethe-Institut. Selain itu kursus disiarkan me-
lalui radio DW dalam 16 bahasa. Sebuah kursus bahasa On-line yang menarik dalam 30 
pelajaran dengan lebih dari 1000 latihan yang menarik. Jika Anda suka belajar didalam 
perjalanan, Deutsche Welle juga menawarkan panduan Mobile, contohnya: Telefon gen-
ggam. Panduan tersebut mengandung pelajaran kecil dengan latihan-latihan yang mena-
rik untuk di-download. Sebuah kamus dengan kosakata dan frasa membantu Anda pada 
orientasi pertama di Jerman. 
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Keterangan lebih lanjut mengenai kompentensi bahasa level A1 Goethe-Institut dan 
Partner 

Kursus bahasa Jerman dan/atau ujian di Goethe-Institut menawarkan:  
http://www.goethe.de/ger 

Information dan penawaran belajar bahasa Goethe-Institut 

http://www.goethe.de/fernunterricht 
http://www.goethe.de/lernen 
http://www.goethe.de/sd1 

Information dan penawaran bahasa Deutsche Welle: 

http://www.dw-world.de/deutschkurse 
http://www.dw-world.de/radioD (Kursus bahasa Audio „Radio D“) 
http://www.dw-world.de/deutschinteraktiv (Kursus bahasa-Online interaktiv) 
http://www.dw-world.de/missioneurope 
http://mobile.dw-world.de (Panduan mobile) 
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