
 

 

Syarat dan ketentuan pelaksanaan Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Nasional  
 
 Olimpiade Bahasa Jerman Nasional - Nationale Deutscholympiade (NDO) 2016 

merupakan Uji kompetensi bahasa Jerman tingkat nasional yang mengacu 
pada Standar Internasional CEFR jenjang A2. 

 Peserta NDO 2016 adalah pemenang Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat 
Provinsi 2015. Jumlah peserta yang dikirim dari setiap provinsi ditentukan 
oleh kuota dari IGBJI Pusat. (Daftar kuota peserta terlampir) 

 Kegiatan NDO 2016 hanya dapat diikuti oleh siswa dan siswi dari SMA, SMK, 
atau MA yang mengadakan mata pelajaran Bahasa Jerman di sekolahnya. 

 Peserta haruslah siswa/i yang masih duduk di kelas 10 atau 11 dan berumur 
minimal 15 tahun maksimal 17 tahun sebelum bulan Juni 2016. Siswa/i yang 
duduk di kelas 12 tidak diperbolehkan untuk mengikuti lomba. 

 Peserta belum pernah kursus/bersekolah atau tinggal lebih dari 2 minggu di 
Jerman. Hal ini harus dinyatakan dengan surat pernyataan yang 
ditandatangani oleh orang tua peserta dan diserahkan kepada ketua panitia 
Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Provinsi pada saat pendaftaran. (surat 
pernyataan terlampir).  
Apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa surat keterangan yang 
dibuat tidak benar, maka segala hak peserta dinyatakan gugur. 

 Pendaftaran peserta hanya akan diterima, jika pendaftaran tersebut 
diberitahukan secara resmi oleh penanggung jawab Olimpiade Bahasa Jerman 
Tingkat Provinsi kepada Ketua Pelaksana NDO 2016. Segala bentuk 
pendaftaran yang lain tidak akan diterima. 

 Guru pendamping yang mendampingi para finalis untuk mengikuti NDO 2016 
di Jakarta adalah guru bahasa Jerman yang mengajar para finalis. Apabila ada 
sesuatu hal yang menyebabkan guru pendamping tidak dapat hadir pada NDO 
2016, maka penunjukkan guru pengganti harus dibicarakan sebelumnya 
dengan panitia NDO 2016 di Jakarta. 

 
Ketentuan Pelaksanaan: 
 Pihak yang bertanggung jawab atas segala keputusan pelaksanaan Olimpiade 

Bahasa Jerman Tingkat Provinsi adalah penanggung jawab pelaksanaan 
Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Provinsi.  

 Penanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Provinsi. 

 IGBJI cabang atau MGMP pada provinsi saling berkoordinasi untuk memilih 
satu orang penanggung jawab yang sekaligus akan menjadi ketua panitia. 
Penanggung jawab selanjutnya dapat membentuk panitia pelaksana Olimpiade 
Bahasa Jerman Tingkat Provinsi. 

 Nama-nama penanggung jawab Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Provinsi 
harus diberitahukan secara tertulis kepada Goethe-Institut Indonesien paling 
lambat tanggal 31 Agustus 2015 melalui surat elektronik ke 
SilvanaRevina.Putri@jakarta.goethe.org 



 

 

 Panitia pelaksana Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Provinsi diminta untuk 
berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan atau Kantor Wilayah 
setempat. 

 Anggota tim juri pada Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Provinsi harus 
netral dalam arti bukan guru-guru dari sekolah-sekolah peserta lomba. 
Pemilihan anggota tim juri dapat dilakukan misalnya dengan melibatkan 
perguruan tinggi terdekat / IGBJI Cabang lain atau IGBJI Pusat. 

 Soal-soal jenjang A2 untuk Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Provinsi akan 
disiapkan oleh Goethe-Institut Indonesien. Soal-soal tersebut akan dikirimkan 
kepada para penanggung jawab Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Provinsi 
paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan Olimpiade Bahasa Jerman 
Tingkat Provinsi. 

 Soal-soal yang diujikan dalam Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Provinsi 
mencakup keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. 
Khusus untuk keterampilan berbicara, materinya akan diujikan dalam satu 
kelompok tugas. 
 

 
Jadwal: 
Kegiatan seleksi awal di sekolah-sekolah, di tingkat kota/kabupaten, dan 
sebagainya, diadakan hingga tanggal 23 Oktober 2015. Olimpiade Bahasa Jerman 
Tingkat Provinsi diadakan selambat-lambatnya tgl. 22 November 2015. 
 
Pembiayaan  
Goethe-Institut Indonesien tidak menanggung biaya pelaksanaan Olimpiade di 
tingkat provinsi. Goethe-Institut Indonesien hanya menanggung biaya akomodasi 
dan konsumsi  peserta Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Nasional, baik siswa 
maupun guru pendamping (sesuai kuota provinsi)  yang sudah terdaftar di panitia 
pusat,  selama kegiatan Olimpiade Tingkat Nasional berlangsung di Jakarta.  
Goethe-Institut Indonesien tidak menanggung biaya transportasi Pergi-Pulang 
peserta Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Nasional. 
 
 


