
Raih cita-cita kemahiran bahasa 
Inggris Anda dengan Program 
Cambridge Preparation  

CP
Disertifikasi oleh ahli dalam penilaian bahasa, 
tes Bahasa Inggris Cambridge dirancang untuk 
membangun keterampilan dalam komunikasi 
bisnis sehari-hari dan menciptakan peluang 
baru untuk bepergian, bekerja atau belajar ke 
seluruh dunia.



Membangun keterampilan di setiap tingkatan Cambridge Preparation

C2 Proficiency 

IELTS 7.0  
and above

Memahami ide-ide utama dari tulisan yang rumit

Bernegosiasi dan membujuk secara efektif di tingkat manajemen senior dalam situasi  
bisnis internasional

Mempelajari subjek yang berat pada tingkat tertinggi, termasuk program 
pascasarjana/PhD

C1 Advanced 

IELTS 6.0 - 7.0

Mengekspresikan diri Anda dengan tingkat kefasihan yang tinggi

Berpartisipasi dalam pertemuan di tempat kerja atau perkuliahan & seminar akademis 
dengan percaya diri

Mengikuti program studi akademik di tingkat universitas

B2 First 

IELTS 5.0 - 6.0

Berkomunikasi secara efektif secara tatap muka, mengungkapkan argumen

Mengikuti berita

Menulis artikel/laporan dengan baik, menjelaskan manfaat & kelemahan dari 
berbagai sudut pandang

B1 Preliminary  

IELTS 4.0 - 5.0

Menggunakan bahasa Inggris untuk menunjukkan pengetahuan akan 
opini dan suasana hati dalam bahasa Inggris lisan dan tulisan

Membuat catatan rapat

Menulis surat dan email tentang topik sehari-hari

B1 B2 C1 C2

Tentang Program Navitas
• Pusat Ujian Resmi Cambridge

• Pengalaman lebih dari 30 tahun dalam menyelenggarakan  
program Cambridge Preparation di Australia

• Guru ahli dan berpengalaman 

• Aktivitas menyenangkan selama pelatihan, dengan peluang  
untuk berinteraksi dengan siswa-siswi dari seluruh dunia

Keunggulan program
• Kelas tertutup yang intensif, disesuaikan dengan kebutuhan kelompok,  

dan mendapat masukan yang dipersonalisasi

• Dua ujian praktik penuh dalam kondisi ujian yang sebenarnya selama pelatihan,  
ditambah dengan ujian praktik harian selama satu jam

• Pengembangan keterampilan menulis, diikuti dengan maksimum  
dua tugas menulis per minggu

• Semua materi pelatihan dan ujian disediakan sepanjang kursus.

• Sesi konseling akademik perorangan dengan guru Anda

• Pilihan myStudy Harian

KEY
Membaca Menulis Berbicara Mendengar 



B2 First/Pertama
B2 First adalah salah satu ujian Cambridge yang paling populer 
dan cocok untuk siswa tingkat menengah hingga tingkat lanjut.

Kandidat yang lulus akan memiliki bukti bahwa mereka 
mampu berkomunikasi secara langsung dengan efektif dan 
percaya diri; mengikuti berita; dan menulis dalam bahasa 
Inggris secara jelas dan terperinci, mengungkapkan pendapat 
dari berbagai sudut pandang.

Siswa dapat menggunakan kualifikasi ini sebagai pintu masuk 
ke berbagai program studi seperti program Foundation, Jalur 
Khusus (Pathway) maupun kursus Pra Sesi. Kualifikasi ini juga 
memberikan jaminan bahwa siswa dapat tinggal, bekerja,  
dan belajar secara mandiri di negara-negara berbahasa Inggris.

Lulus kualifikasi ini akan meningkatkan prospek kerja, studi, 
dan perjalanan Anda.

C2 Proficiency/Kemahiran
Ideal untuk siswa tingkat lanjut dan tingkat atas, program C2 
Proficiency menawarkan kualifikasi Cambridge tingkat 
tertinggi. Ini menandakan penguasaan bahasa Inggris yang 
sempurna bagi siswa yang memilikinya.

Kandidat yang berhasil akan memiliki bukti bahwa mereka 
dapat belajar di tingkat tertinggi, termasuk program Master 
dan PhD; bernegosiasi dan membujuk secara efektif dalam 
lingkungan profesional; memahami tulisan yang rumit; 
berbicara tentang masalah yang kompleks dan sensitif; dan 
menjawab pertanyaan yang sulit dengan efektif.

Lulus dari kualifikasi ini akan membuka pintu untuk pekerjaan, 
studi dan perjalanan internasional.

B1 Preliminary/Pendahuluan
Cocok untuk siswa tingkat pemula hingga menengah, 
Kualifikasi B1 Preliminary ini akan membantu siswa yang ingin 
berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dalam situasi 
praktis sehari-hari.

Kandidat yang berhasil akan memiliki bukti bahwa mereka 
dapat menggunakan keterampilan bahasa Inggris mereka 
untuk menangani komunikasi lisan dan tulisan sehari-hari.

Beberapa contoh antara lain: mampu membaca buku 
sederhana, buku teks, dan artikel; menulis surat sederhana 
dengan tema yang umum; dan membuat catatan selama 
pertemuan dan pelajaran.

Kualifikasi B1 Preliminary/Pendahuluan dapat digunakan 
untuk tujuan pendidikan dan pekerjaan, dan diterima oleh 
lebih dari 8.000 lembaga pendidikan, bisnis, dan departemen 
pemerintah dari seluruh dunia. Kualifikasi ini juga bisa 
memberi siswa akses ke kualifikasi bahasa Inggris di tingkat 
yang lebih tinggi seperti B2 First, C1 Advanced dan C2 
Proficiency.

Lulus dari kualifikasi ini akan meningkatkan prospek pekerjaan, 
studi, dan perjalanan Anda.

C1 Advanced/Lanjutan
Cocok untuk siswa tingkat lanjut, kualifikasi C1 Advanced 
adalah bukti pencapaian bahasa Inggris tingkat tinggi bagi 
siswa yang memilikinya.

Siswa yang sedang bersiap untuk masuk ke kehidupan 
universitas atau profesional paling cocok untuk kualifikasi ini. 
Kualifikasi C1 Advanced diterima oleh lebih dari 8.000 lembaga 
pendidikan, bisnis, dan departemen pemerintah di seluruh 
dunia.

Kandidat yang berhasil akan dapat menunjukkan kemampuan 
untuk mengikuti program akademik di tingkat universitas (atau 
yang setara); berkomunikasi secara efektif di tingkat 
profesional; dan mengekspresikan diri dengan kefasihan 
bahasa Inggris tingkat tinggi.

Lulus dari kualifikasi ini akan membuka pintu untuk pekerjaan, 
studi dan perjalanan internasional.

Mengenai Program Cambridge Preparation

Places are limited, apply today!
english@navitas.com
navitasenglish.edu.au
Follow us

@navitasenglish 

For more information visit navitasenglish.edu.au 
to view our Course Dates Calendar or for 
Cambridge Preparation pre-tests.
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