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Ringkasan Eksekutif

Dalam era globalisasi, adopsi bahasa  
umum tidak terelakkan. Komunikasi 
memungkinkan koneksi, mempercepat inovasi, 
dan memfasilitasi pemahaman. Singkatnya, kita 
membutuhkan bahasa bersama untuk bekerja 
sama. Bahasa Inggris bukanlah satu-satunya 
pilihan. Faktanya, perdagangan lintas batas di 
Amerika Latin sebagian besar dilakukan dalam 
bahasa Spanyol dan perdagangan Timur Tengah 
sebagian besar dalam bahasa Arab, tetapi suatu 
basantara (bahasa pengantar) yang mendunia 
masih diperlukan. Inilah mengapa ada sekitar 
2,5 miliar penutur bahasa Inggris, di mana 
hanya ada sekitar 400 juta penutur asli.  
Orang-orang belajar bahasa Inggris karena  
itu berguna bagi mereka. 
 
Bagi orang dewasa, keterampilan  
bahasa Inggris dapat menjadi pendorong 
keikutsertaan, memungkinkan partisipasi  
dalam pengembangan profesional, dan 
menyamakan kedudukan bagi mereka yang 
datang dari keadaan dan latar belakang 
yang berbeda. Hal ini memungkinkan bagi 
manajemen bakat internasional dan  
kemajuan pada tingkat lanjutan.

Laporan ini menyelidiki bagaimana dan di 
mana kecakapan bahasa Inggris berkembang 
di seluruh dunia. Untuk membuat EF English 
Proficiency Index edisi 2021, kami telah 
menganalisis hasil dari dua juta orang dewasa 
yang mengikuti tes bahasa Inggris kami pada 
tahun 2020.

 
Temuan utama kami adalah:

Kecakapan bahasa Inggris orang dewasa 
terus meningkat secara perlahan 
Rata-rata di seluruh dunia tidak berubah  
secara signifikan sejak tahun lalu. Namun, 
terdapat 16 negara yang telah naik dalam 
kelompok kecakapan, sementara hanya satu 
yang turun, dan tidak ada yang mengalami 
penurunan skor yang signifikan (lebih dari -20 
poin pada skala 800 poin). Penambahan 12 
negara yang tidak masuk dalam indeks tahun 
lalu, serta kepadatan skor yang tinggi di tengah 
indeks, menyebabkan perombakan peringkat 
yang lebih besar dari biasanya. Meskipun 
perubahan peringkat cenderung ditekankan 
dalam laporan, perubahan-perubahan ini 
bersifat relatif daripada absolut sebagai tolak 
ukur kecakapan bahasa Inggris.

Pria telah menjadi mahir dalam  
berbahasa Inggris 
Di seluruh dunia, kemahiran bahasa Inggris 
pria telah melampaui wanita untuk pertama 
kalinya sejak mulai kami ukur pada tahun 2014. 
Menurunnya kesenjangan gender global ini 
didorong oleh meningkatnya kemahiran di 
antara pria. Setiap wilayah kecuali Asia memiliki 
tren yang sama: kemampuan bahasa Inggris 
wanita tetap stabil sementara kemampuan 
bahasa Inggris pria meningkat. Afrika adalah 
satu-satunya tempat di mana wanita masih 
unggul, tetapi perbedaan juga semakin kecil. 
Dari semua indikator yang menunjukkan 
meningkatnya status bahasa Inggris di dunia, 
hal ini mungkin merupakan yang paling penting.

Dewasa di atas usia 30 mengalami 
peningkatan tercepat 
Sejak 2015, orang dewasa di usia 30-an telah 
meningkatkan bahasa Inggris mereka tiga 
kali lipat lebih banyak daripada mereka yang 
berusia 21-25. Tahun ini, rata-rata orang dewasa 
di atas 40 tahun di seluruh dunia masuk ke 
dalam kelompok Kecakapan Sedang untuk 
pertama kalinya. Tren ini bertentangan dari 
kepercayaan umum bahwa usia muda adalah 
usia paling tepat untuk belajar bahasa, di mana 
setelah masa ini perkembangan dianggap tidak 
mungkin. Ketika orang dewasa termotivasi oleh 
pencapaian sosial dan ekonomi, dan secara 
teratur dipaparkan pada bahasa Inggris dalam 
berbagai situasi nyata, mereka juga dapat 
meningkatkan kemampuan mereka.

Bahasa Inggris meningkatkan daya  
saing ekonomi 
Sejauh ini, bahasa Inggris merupakan bahasa 
yang paling umum untuk pertukaran informasi 
lintas batas, menjadikannya komponen utama 
untuk mengakses pengetahuan dan keahlian. 
Kami menemukan korelasi yang kuat dan 
konsisten antara bahasa Inggris dan berbagai 
ukuran inovasi dan daya saing. Temuan ini 
selaras dengan penelitian yang menunjukkan 
bahwa perusahaan dengan tim manajemen 
internasional memperoleh lebih banyak 
pendapatan dari inovasi daripada pesaing 
mereka yang kurang beragam. Tempat kerja 
yang menggunakan bahasa Inggris mampu 
menarik lebih banyak bakat yang beragam dan 
memanfaatkan ide dan informasi dari kelompok 
yang lebih besar. Mereka juga lebih mungkin 
untuk berkolaborasi secara internasional 
dengan relasi kerja dan juga dalam organisasi 
mereka sendiri.

Di tempat kerja, bahasa Inggris  
mengikuti fungsi pekerjaan 
Terdapat bukti kuat bahwa bahasa Inggris 
semakin menjadi persyaratan pekerjaan 
di semua industri dan di semua tingkat 
manajemen. Kesenjangan kemampuan bahasa 
Inggris antara industri dengan kecakapan 
tertinggi dan terendah telah menurun sebesar 
20% sejak 2012, dan tidak ada lagi perbedaan 
kecakapan yang nyata antara eksekutif, 
manajer, dan staf. Namun, kesenjangan 
dalam kemampuan bahasa Inggris antara 
mereka yang memegang peran klerikal dan 
pemeliharaan, dan juga mereka yang berada 
di bagian pemasaran, strategi, dan hukum 
tetaplah besar. Tentu saja, tidak semua 
pekerjaan membutuhkan tingkat bahasa Inggris 
yang sama, tetapi orang pada umumnya tidak 
ingin tetap melakukan pekerjaan yang sama 
selamanya. Dan ketika keadaan berubah, 
mobilitas profesional adalah penentu utama 
ketahanan individu, perusahaan, dan ekonomi.

Masyarakat di perkotaan mempunyai 
kecakapan bahasa Inggris lebih baik 
Kecakapan bahasa Inggris lebih tinggi di  
setiap perkotaan besar dibandingkan dengan 
area di sekitarnya dan ibu kota menggungguli 
negara mereka secara keseluruhan. Ekonomi 
sepertinya merupakan penggerak terjadinya 
pemisahan antara perkotaan dan pedesaan. 
Lapangan pekerjaan dan gaji yang lebih baik 
menarik para indivual ambisius keluar dari 
pedesaan. Di perkotaan, pekerjaan kantoran 
dan lingkungan yang lebih internasional 
membuat mereka lebih sering terpapar pada 
bahasa Inggris. Walaupun memperkecil 
kesenjangan ini hampir tidak mungkin, negara-
negara dapat menghindarinya menjadi semakin  
buruk dengan memastikan bahasa Inggris 
yang diajarkan di sekolah-sekolah pedesaan 
setidaknya sebagus yang di perkotaan.

Kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris memberi kita akses ke berbagai informasi yang 
lebih luas, jaringan yang lebih beragam, dan lebih banyak peluang kerja daripada sebelumnya.
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Tempat-tempat dengan kecakapan  
bahasa Inggris lebih tinggi biasanya lebih  
adil dan lebih terbuka 
Ada hubungan yang semakin jelas antara 
keterhubungan masyarakat dengan dunia, 
tingkat kesetaraan dan kebebasannya, dan 
tingkat bahasa Inggrisnya. Hubungan paling 
sederhana untuk dijelaskan adalah antara 
tingkat fokus luar suatu negara dan bahasa 
Inggrisnya. Ini adalah siklus yang bajik.  
Tempat-tempat yang banyak berhubungan 
dengan dunia (secara ekonomi, ilmiah, 
diplomatik, dll) membutuhkan bahasa Inggris, 
sehingga bahasa Inggris menjadi prioritas. 
Dan melalui keterlibatan mereka dengan 
dunia, orang dewasa memiliki lebih banyak 
paparan bahasa Inggris, yang pada gilirannya 
meningkatkan kecakapan mereka.

Hubungan yang lebih kompleks adalah  
antara bahasa Inggris dan keadilan, tetapi  
kami masih menemukan korelasi yang kuat dan 
konsisten antara bahasa Inggris dan kesetaraan 
gender, mobilitas sosial, dan kebebasan. 
Ketidaksetaraan sepertinya mengurangi 
kecakapan bahasa Inggris, kemungkinan 
dengan meninggalkan sebagian populasi  
dalam hal kesempatan belajar bahasa Inggris.

Kecakapan bahasa Inggris di Eropa  
tinggi dan terus meningkat 
Kecakapan bahasa Inggris di Eropa tetap  
lebih tinggi daripada di kawasan lain mana 
pun dan telah meningkat secara signifikan 
sejak 2011. Namun, kesenjangan antara tingkat 
rata-rata di Prancis, Spanyol, dan Italia, tiga 
negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, dan 
rata-rata di Uni Eropa, sangat stabil. Walaupun 
perkembangan di ketiga negara ini cukup 
signifikan dalam sepuluh tahun terakhir, tidak 
ada yang berkembang cukup cepat untuk 
mengejar tetangga mereka.

Tren kontrakdiktif di Asia 
Rata-rata regional di Asia belum berubah  
sejak tahun lalu, tetapi di zona yang begitu  
luas, rata-rata regional mungkin bukan indikator 
yang terbaik. Asia Tengah, telah membuat 
kemajuan paling nyata, memperoleh rata-rata 
delapan poin per tahun sejak memasuki indeks 
pada tahun 2018. Asia Timur juga saat ini 
sedang mengalami peningkatan tren (setelah 
melalui periode yang lebih panjang), meskipun 
Jepang secara konsisten mengalami penurunan 
dalam kecakapan berbahasa Inggris. Asia 
Selatan dan negara-negara ASEAN memiliki 
tren yang beragam. Hal ini dikarenakan  
adanya penurunan jumlah populasi pada 
beberapa negara tersebut, namun di lain  
pihak, kemampuan berbahasa Inggris  
warga negara tersebut meningkat.

Secara umum, Amerika Latin terus  
berbenah diri 
Hampir seluruh negara di Amerika Latin,  
dalam hal ini kelompok usia dewasa, telah 
membenahi kecakapan berbahasa Inggrisnya 
dalam satu dekade terakhir. Walaupun 
kemajuannya tidak dramatis, hal tersebut 
terus berjalan secara konsisten. Demi 
memperkuat hasil yang telah diperoleh ini, 
kecakapan berbahasa Inggris wanita haruslah 
setara dengan kecakapan yang dimiliki 
oleh pria. Kesenjangan keterampilan yang 
semakin melebar antar gender di wilayah ini 
tidak seharusnya berkelanjutan. Selain itu, 
kemampuan berbahasa Inggris di Meksiko 
yang terus menurun secara konsisten, turun 
69 poin sejak tahun 2011, juga layak mendapat 
perhatian dan bantuan.

Kecakapan berbahasa Inggris di Afrika 
menjadi hal yang utama 
Untuk pertama kalinya pada tahun ini, kami 
memiliki peta kecakapan bahasa Inggris di 
Afrika yang lebih lengkap. Gambaran yang 
muncul adalah kecakapan bahasa Inggris yang 
sangat beragam, bahkan paling beragam dari 
wilayah mana pun, saat mengukur kesenjangan 
antara skor tinggi dan rendah. Afrika Utara 
unggul dalam kecepatan perubahan. Aljazair, 
Mesir, dan Tunisia semuanya naik kelompok 
kecakapan tahun ini, dan skor Aljazair 
meningkat dari tahun ke tahun lebih dari  
negara lain mana pun di dunia. 

Perkembangan di Timur Tengah  
cukup lambat 
Kecakapan Bahasa Inggris orang dewasa  
tetap jauh lebih rendah di Timur Tengah 
daripada di wilayah lain. Meskipun ada 
sedikit kemajuan dalam dekade terakhir, 
orang dewasa di bawah 25 tahun tidak 
mengalami peningkatan sama sekali, yang 
mengkhawatirkan mengingat populasi belia di 
kawasan tersebut. Selain itu, kecakapan bahasa 
Inggris wanita tidak seiring sejalan dengan 
kecakapan pria. Tempat kerja adalah kunci 
dalam membangun kecakapan bahasa Inggris 
orang dewasa, baik melalui pelatihan langsung 
maupun melalui paparan bahasa. Ketika 
wanita tidak dilibatkan dalam ketenagakerjaan, 
keterampilan mereka tidak berkembang.

Bahasa menghubungkan manusia. Bahasa 
adalah cara kita berbagi ide, melestarikan 
pengetahuan, dan menciptakan budaya.  
Dan bahasa dengan banyak penutur memiliki 
daya tarik yang melekat: mempelajarinya 
membuka pintu-pintu. Bahasa Inggris memiliki 
potensi untuk menjadi pendorong kuat bagi 
keragaman dan inklusi di dekade mendatang, 
jika semua orang mendapat kesempatan yang 
sama untuk mempelajarinya.
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Tingkat Kecakapan

Tinggi 

Sangat Tinggi

Rendah

Menengah

Sangat Rendah

Kecakapan Sangat Tinggi Kecakapan Tinggi Kecakapan Menengah

Peringkat Negara dan Wilayah Peserta  

EF EPI 2021

01 Belanda 663

02 Austria 641

03 Denmark 636

04 Singapura 635

05 Norwegia 632

06 Belgia 629

07 Portugal 625

08 Swedia 623

09 Finlandia 618

10 Kroasia 617

11 Jerman 616

12 Afrika Selatan 606

13 Luksemburg 604

14 Serbia 599

15 Rumania 598

16 Polandia 597

17 Hongaria 593

18 Filipina 592

19 Yunani 591

20 Slowakia 590

21 Kenya 587

22 Estonia 581

23 Bulgaria 580

24 Lituania 579

25 Swiss 575

26 Latvia 569

27 Republik Ceko 563

28 Malaysia 562

29 Nigeria 560

30 Argentina 556

31 Prancis 551

32 Hong Kong, Cina 545

33 Spanyol 540

34 Lebanon 536

35 Italia 535

36 Moldova 532

37 Korea Selatan 529

38 Belarus 528

39 Albania 527

40 Ukraina 525

41 Bolivia 524

42 Ghana 523

43 Kuba 521

44 Kosta Rika 520

44 Republik Dominika 520

44 Paraguay 520

47 Chili 516

48 India 515

49 Cina 513

50 Georgia 512

51 Rusia 511

52 Tunisia 510

53 Uruguay 509

54 El Salvador 508

55 Honduras 506

56 Peru 505

57 Makau, Cina 504

58 Iran 501
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Kecakapan Rendah Kecakapan Sangat Rendah

59 Armenia 499

60 Brasil 497

61 Guatemala 493

62 Nepal 492

63 Etiopia 491

63 Pakistan 491

65 Bangladesh 490

66 Vietnam 486

67 Tanzania 485

68 Mozambik 482

69 Uni Emirat Arab 480

70 Turki 478

71 Maroko 477

72 Bahrain 476

73 Panama 475

73 Venezuela 475

75 Aljazair 474

76 Nikaragua 470

77 Madagaskar 469

78 Jepang 468

79 Qatar 467

80 Indonesia 466

81 Kolombia 465

82 Sri Lanka 464

83 Mongolia 461

84 Kuwait 458

85 Mesir 455

86 Azerbaijan 451

87 Afganistan 448

88 Uzbekistan 447

89 Suriah 445

90 Ekuador 440

90 Yordania 440

92 Meksiko 436

93 Myanmar 429

94 Angola 428

94 Kamerun 428

96 Kazakhstan 426

97 Kamboja 423

98 Sudan 421

99 Côte d'Ivoire 420

100 Thailand 419

101 Kirgizstan 418

102 Oman 417

103 Tajikistan 405

104 Arab Saudi 404

105 Haiti 403

106 Somalia 401

107 Irak 399

108 Libya 390

109 Rwanda 389

110 Republik 
Demokratik 
Kongo

386

111 Sudan Selatan 363

112 Yaman 360
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Nilai Kota Peserta EF EPI 2021

Amsterdam 682

Kopenhagen 668

Helsinki 659

Wina 658

Stockholm 646

Porto 643

Johannesburg 641

Lisboa 638

Zagreb 635

Oslo 633

Budapest 628

Berlin 622

Hamburg 622

Warsawa 621

Athena 616

Zurich 616

Bukares 612

Beograd 604

Nairobi 601

Brussel 598

Kota Davao 597

Kuala Lumpur 596

Manila 595

Paris 595

Bratislava 594

Sofia 591

Praha 590

Chennai 586

Mumbai 586

Lyon 580

Bengaluru 579

Lagos 576

Milan 571

Seoul 571

Barcelona 569

Madrid 569

Buenos Aires 567

Kordoba 561

San Jose 553

Roma 552

Santiago 552

Hanoi 548

Haiderabad 548

Sao Paulo 546

Hong Kong 545

Shanghai 543

Minsk 538

Saint Petersburg 537

Moskow 535

Santo Domingo 535

Accra 534

Lima 532

Kiev 531

Guadalajara 528

Havana 527

Delhi 524

Beijing 523

Tblisi 523

Darussalam 522

Surabaya 522

Addis Ababa 521

Taipei 521

Tirana 520

Brasilia 517

Tokyo 516

Montevideo 515

Shenzhen 515

Tunis 515

Teheran 514

Rio de Janeiro 513

Bandung 512

Dhaka 512

Monterrey 512

Dubai 511

Karachi 511

Kazan 511

San Salvador 510

Jakarta 506

Chengdu 505

Panama City 505

Caracas 504

Makau 504

Tingkat Kecakapan

Tinggi 

Sangat Tinggi

Rendah

Menengah

Sangat Rendah

Kecakapan Sangat Tinggi Kecakapan Tinggi Kecakapan Menengah
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Guangzhou 498

Wuhan 498

Kota Guatemala 497

Maputo 493

Aljir 492

Ankara 489

Medellin 489

Bogota 486

Kasablanka 482

Istanbul 482

Kairo 480

Ho Chí Minh City 480

Quito 480

Managua 475

Kota Meksiko 475

Doha 472

Bangkok 471

Nur-Sultan 470

Almaty 466

Tijuana 464

Amman 460

Baku 459

Cali 458

Ulan Bator 454

Damaskus 451

Tashkent 446

Khartoum 441

Yangon 441

Kabul 440

Bishkek 437

Luanda 436

Riyadh 432

Bagdad 431

Jeddah 424

Mogadishu 423

Abidjan 421

Tripoli 421

Yaoundé 420

Dushanbe 412

Kigali 405

Kinshasa 403

Juba 375

Skor kecakapan bahasa  
Inggris untuk lebih dari 400 
wilayah dan kota, serta data 
gender negara dan wilayah, 
usia, dan industri, tersedia untuk 
diunduh di www.ef.com/epi.

Kecakapan Rendah Kecakapan Sangat Rendah
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Peserta Tes EF EPI?

Bagaimana gender dan usia mempengaruhi kecakapan bahasa inggris?

Kesenjangan Gender Global

26
Usia Median

96%
Di bawah usia

60 tahun53%

47%

Perempuan

Laki-laki

112
Negara dan

Wilayah

Skor EF EPI

Kesenjangan Generasi Global

Kelompok Usia

2,0M
Total Peserta Tes

 
Tahun

18-20 26-3021-25 31-40 41+Perempuan Laki-laki

Fakta dan Angka EF EPI

Timur Tengah 
12

Asia   
24

Amerika 
Latin  
20

Afrika 
21

Tingkat Kecakapan          Sangat Tinggi     Tinggi     Menengah     Rendah     Sangat Rendah

475

517
529 529

500498 508

Skor EF EPI

700

300

400

500

600

700

300

400

500

600

Eropa  
35
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Skor wilayah EF EPI 2021

Tren wilayah EF EPI 2021

Nilai rata-rata Wilayah EF EPI

Eropa Asia Afrika Amerika Latin Timur Tengah

Skor Tertinggi Belanda
663

Singapura
635

Afrika Selatan
606

Argentina
556

Lebanon
536

Skor Terendah Azerbaijan
451

Tajikistan
405

Sudan Selatan
363

Haiti
403

Yaman
360

Kelompok yang  
Ditingkatkan 
(Negara atau Wilayah)

2 3 4  6 1

Kelompok yang  
Tidak Termasuk
(Negara atau Wilayah) 

0 0 0 0 1 

Eropa Asia Afrika Timur Tengah

552

504

445

489

Silakan berpartisipasi di EF EPI:
ikuti tes EF SET gratis di efset.org

Skor Rata-Rata Dunia: 503

Skor EF EPI

700

300

400

500

600

Amerika Latin

485

Tingkat Kecakapan          Sangat Tinggi     Tinggi     Menengah     Rendah     Sangat Rendah
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Selama dekade terakhir kami telah 
menemukan korelasi yang konsisten 
antara kecakapan bahasa Inggris 
dan PDB (Produk Domestik Bruto), 
pendapatan per kapita, dan berbagai 
indikator ekonomi lainnya. Bahasa 
Inggris telah menjadi keterampilan 
dasar dalam membentuk tenaga 
kerja modern; memungkinkan 
ekspor jasa, meningkatkan daya 
saing, memfasilitasi perdagangan 
internasional, dan memperluas 
cakrawala tiap individu. Bahasa 
Inggris telah menjadi keterampilan 
yang sangat penting sehingga mulai 
tahun 2025, OECD (Organisation 
for Economic Co-operation and 
Development/Organisasi Kerja 
Sama dan Pembangunan Ekonomi) 
akan menambahkannya ke Program 
untuk Penilaian Pelajar Internasional 
(PISA/Programme for International 
Student Assessment) bersama dengan 
membaca, matematika, dan sains.

Bahasa Inggris dan Ekonomi

350 400 450 500 550 600 650 700

Bahasa Inggris dan Produktivitas
Indeks Kapasitas Produktivitas

GRAFIK A

Skor EF EPI
Sumber: Bank Dunia, 2020
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Bahasa Inggris dan Sumber Daya Manusia
Indeks Sumber Daya Manusia

GRAFIK B

R=0,66
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350 400 450 500 550 600 650 700

R=0,70

Tingkat Kecakapan

Tinggi 

Sangat Tinggi

Rendah

Menengah

Sangat Rendah

Skor EF EPI
Sumber: Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2020
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Skor EF EPI
Sumber: Lanvin & Monteiro, 2020
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Daya saing bahasa Inggris dan Talenta
Indeks Daya Saing Talenta Global

GRAFIK C

R=0,65

Skor EF EPI
Sumber: Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, 2020
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Bahasa Inggris dan Inovasi Global
Indeks Inovasi Global

GRAFIK D

R=0,68

Inovasi bergantung pada arus 
teknologi dan ide dari laboratorium, 
perusahaan, dan universitas hingga 
forum publik tempat orang-orang 
dapat berbaur dan berkembang. 
Bahasa Inggris adalah media yang 
paling umum untuk pertukaran ini. 
Tidak ada yang lebih inovatif atau 
ilmiah tentang bahasa Inggris, tetapi 
fakta bahwa begitu banyak orang 
berbicara bahasa Inggris telah 
menciptakan efek jaringan: semakin 
banyak orang menggunakan bahasa 
Inggris, semakin berguna.
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Bahasa Inggris dan Inovasi

Silakan berpartisipasi di EF EPI:
ikuti tes EF SET gratis di efset.org
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Rata-rata, sebagian besar industri memiliki 
tingkat bahasa Inggris yang lebih rendah 
daripada yang diperlukan untuk bekerja 
secara optimal (Kecakapan Sedang atau 
lebih tinggi). Tentu saja, hal ini tidak terjadi 
di setiap perusahaan. Namun, sangat 
sedikit perusahaan yang bekerja dalam 
ruang lingkup itu-itu saja. Pada umumnya, 
hal ini berarti waktu yang hilang akibat 
salah pengertian, berbagi pengetahuan 
yang tidak efisien, spesifikasi yang tidak 
tepat, negosiasi yang lebih melelahkan, 
dan banyak sumber kendala lain pada 
momentum perusahaan.

EF EPI berdasarkan Industri

Skor EF EPI

Konsultasi

Teknologi Informasi

Teknik

Barang Konsumen yang 
Bergerak Cepat (FMCG)

Makanan dan Minuman

Logistik

Perhotelan

Penerbangan

Ritel

Konstruksi

Farmasi

Telekomunikasi

Otomotif

Pertambangan dan Energi

Perbankan dan Finansial

Elektronik

Kimia

Perindustrian

Asuransi

Pendidikan

Pemerintahan

Kesehatan

 Tren Menurun    Sedikit Penurunan    Sedikit Kenaikan    Tren Naik

Rata-rata, kecakapan bahasa Inggris  
di tempat kerja tetap stabil sejak tahun 
2012, tetapi kesenjangan antarindustri 
telah menyempit hampir 20%. Hal 
ini mendukung teori bahwa bahasa 
Inggris semakin menjadi persyaratan 
pekerjaan secara umum. Menyamakan 
keterampilan bahasa Inggris di seluruh 
perekonomian adalah pergerakan 
yang positif, karena memungkinkan 
lebih banyak fleksibilitas baik di tingkat 
individu maupun struktural. Fakta bahwa 
tingkat bahasa Inggris tidak meningkat 
di tempat kerja menunjukkan masih 
banyak peluang untuk meningkatkan 
efisiensi organisasi. 

Tren Industri EF EPI 2012 hingga 2021

Bahasa Inggris dan Pekerjaan

Tingkat Kecakapan          Sangat Tinggi     Tinggi     Menengah     Rendah     Sangat Rendah
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EF EPI berdasarkan Fungsi Pekerjaan

350

350

450

450

550

550

Skor EF EPI

Pemasaran

Legal

Strategi dan Perencanaan

Sumber Daya Manusia

Informasi dan Teknologi

Layanan Konsumen

Litbang

Pembelian dan Pengadaan

Akuntansi dan Finansial

Penjualan

Operasi

Admin & Juru Tulis

Teknisi & Pemeliharaan

EF EPI berdasarkan senioritas

Skor EF EPI

Tingkat Kecakapan          Sangat Tinggi     Tinggi     Menengah     Rendah     Sangat Rendah

Bisnis pada masa sekarang semakin  
tidak hierarkis dengan tim tanpa batas 
dan penekanan pada kelincahan dan 
inovasi. Ketika para profesional tidak 
memiliki keterampilan berbahasa 
Inggris yang mereka butuhkan untuk 
berkembang dalam peran baru, 
pengembangan karir mereka dibatasi. 
Bagi penyedia kerja, hasilnya adalah 
struktur yang tidak efisien. Dengan 
semakin berkembang pesatnya 
kebutuhan bisnis, kemampuan 
perusahaan untuk meningkatkan 
keterampilan menjadi daya saingnya. 
Bahasa Inggris seharusnya menjadi 
pendorong daripada penghalang untuk 
kemajuan karir. 

Meskipun para Manajer terus memiliki 
kecakapan bahasa Inggris yang sedikit 
lebih baik di seluruh dunia, mereka 
bukanlah penutur bahasa Inggris terbaik 
di tiga dari lima wilayah yang diteliti, 
dan kesenjangannya sangatlah sempit.  
Demokratisasi kecakapan bahasa Inggris 
di seluruh tingkat senioritas ini sejalan 
dengan peningkatan terus menerus 
bahasa Inggris pada orang dewasa di atas 
usia 30 tahun. Kesenjangan senioritas 
yang lebih lebar di Asia dan Timur Tengah 
kemungkinan akan berakhir seiring dengan 
peningkatan kecakapan.

 Eksekutif     Manajer     Staf

Dunia

Eropa

Asia

Amerika Latin

Afrika

Timur Tengah

Silakan berpartisipasi di EF EPI:
ikuti tes EF SET gratis di efset.org
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UPDATE GRAPHIC

Bahasa Inggris dan Masyarakat

Skor EF EPI
Sumber: Forum Ekonomi Dunia, 2020
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Bahasa Inggris dan Mobilitas Sosial
Indeks Mobilitas Sosial Global

GRAFIK E

R=0,69

Skor EF EPI
Sumber: Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2019
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Bahasa Inggris dan Kesetaraan Gender
Indeks Ketidaksetaraan Gender

GRAFIK F

R=0,66
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Masyarakat modern merasa 
terganggu dengan meningkatnya 
tingkat ketidaksetaraan yang mengikis 
kepercayaan pada institusi politik dan 
memicu tumbuhnya rasa ketidakadilan. 
Kecakapan bahasa Inggris adalah yang 
tertinggi di negara-negara tersebut 
dan memberikan setiap individu 
kesempatan yang lebih adil. Karena 
bahasa Inggris membuka peluang 
internasional, bahasa Inggris dapat 
memperluas pergerakan sosial ekonomi 
melampaui apa yang dapat disediakan 
oleh negara itu sendiri. Akan tetapi, 
jika keterampilan bahasa Inggris 
didistribusikan secara tidak merata 
hanya akan menambah permasalahan. 

Tingkat Kecakapan

Tinggi 

Sangat Tinggi

Rendah

Menengah

Sangat Rendah
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UPDATE GRAPHIC

Bahasa Inggris dan Masa Depan

Skor EF EPI
Sumber: Universitas Yale, 2020
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Bahasa Inggris dan Lingkungan
Indeks Kinerja Lingkungan

GRAFIK G

R=0,69

Skor EF EPI
Sumber: Freedom House, 2020
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Bahasa Inggris dan Kebebasan
Nilai Kebebasan Global

GRAFIK H

R=0,74
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Planet yang terglobalisasi 
membutuhkan cara untuk 
berkomunikasi dan bahasa Inggris 
telah menjadi mapan dalam peran 
tersebut. Berbicara dalam bahasa 
Inggris memungkinkan orang untuk 
terlibat secara internasional dalam arti 
seluas mungkin: bertemu dengan rekan 
kerja dan menonton Netflix, tapi juga 
memahami tantangan umat manusia 
secara umum dan bekerja sama untuk 
menemukan solusi. Dari mengatasi 
krisis iklim hingga menjaga perdamaian 
antarnegara, akses terbuka ke informasi 
dan komunikasi internasional tanpa 
kendala merupakan prasyarat yang 
paling mendasar. 

Silakan berpartisipasi di EF EPI:
ikuti tes EF SET gratis di efset.org

Tingkat Kecakapan

Tinggi 

Sangat Tinggi

Rendah

Menengah

Sangat Rendah
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Azerbaijan

Swedia

Finlandia
Norwegia

Belanda

Luksemburg

Belgia

Jerman

Austria

Swiss

Prancis

Portugal

Spanyol

Italia

Turki

Denmark

Ukraina

Polandia

Rumania
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Moldova

EROPA
Peringkat EF EPI

Tingkat Kecakapan          Sangat Tinggi     Tinggi     Menengah     Rendah     Sangat Rendah

01 Belanda 663

02 Austria 641

03 Denmark 636

05 Norwegia 632

06 Belgia 629

07 Portugal 625

08 Swedia 623

09 Finlandia 618

10 Kroasia 617

11 Jerman 616

13 Luksemburg 604

14 Serbia 599

15 Rumania 598

16 Polandia 597

17 Hongaria 593

19 Yunani 591

20 Slowakia 590

22 Estonia 581

23 Bulgaria 580

24 Lituania 579

25 Swiss 575

26 Latvia 569

27 Republik Ceko 563

31 Prancis 551

33 Spanyol 540

35 Italia 535

36 Moldova 532

38 Belarus 528

39 Albania 527

40 Ukraina 525

50 Georgia 512

51 Rusia 511

59 Armenia 499

70 Turki 478

86 Azerbaijan 451

18 www.ef.com/epi



Azerbaijan

Kesenjangan Generasi

Tren EF EPI

Kesenjangan Gender

 Tren Menurun    Sedikit Penurunan    Sedikit Kenaikan    Tren Naik
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Perubahan Skor EF EPI dari Tahun Lalu

Skor EF EPI

Eropa Dunia
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Kelompok Usia
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Skor EF EPI
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Tingkat rata-rata bahasa Inggris  
di Uni Eropa telah meningkat rata-
rata enam poin per tahun sejak tahun 
2011, menjadikannya wilayah di dunia 
dengan perolehan terbesar selama 
dekade terakhir. Portugal telah 
meningkatkan kemampuan berbahasa 
Inggrisnya dengan 116 poin, lebih  
dari negara lain dalam indeks. 

Tahun lalu, untuk pertama kalinya 
kecakapan berbahasa Inggris pria 
di Eropa melampaui kecakapan 
berbahasa inggris wanita dengan 
selisih yang sangat kecil. Di Albania, 
Republik Ceko, Denmark, dan 
Spanyol rata-rata kemampuan 
bahasa Inggris pria melampaui 
wanita secara signifikan.

Meningkatnya kecakapan berbahasa 
Inggris di Eropa muncul karena 
dorongan dari orang-orang dewasa 
yang lebih tua. Sejak kami mulai 
mengumpulkan data usia di tahun 
2015, orang-orang Eropa di atas 
40 tahun telah meningkatkan 
kemampuan berbahasa Inggris 
mereka hampir dua kali lipat 
dibandingkan mereka yang berusia 
20-25 tahun, sementara itu 
kemampuan mereka yang berusia 
18-20 tahun masih stabil.

Silakan berpartisipasi di EF EPI:
ikuti tes EF SET gratis di efset.org
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ASIA
Peringkat EF EPI

04 Singapura 635

18 Filipina 592

28 Malaysia 562

32 Hong Kong, Cina 545

37 Korea Selatan 529

48 India 515

49 Cina 513

57 Makau, Cina 504

62 Nepal 492

63 Pakistan 491

65 Bangladesh 490

66 Vietnam 486

78 Jepang 468

80 Indonesia 466

82 Sri Lanka 464

83 Mongolia 461

87 Afganistan 448

88 Uzbekistan 447

93 Myanmar 429

96 Kazakhstan 426

97 Kamboja 423

100 Thailand 419

101 Kirgizstan 418

103 Tajikistan 405

Tingkat Kecakapan          Sangat Tinggi     Tinggi     Menengah     Rendah     Sangat Rendah

Kazakhstan

Singapura

Indonesia

Malaysia

Vietnam

Bangladesh

Kamboja

Thailand

India

Sri Lanka

Pakistan

Cina

Nepal

Korea Selatan

Hong Kong, Cina

Jepang

Myanmar

Filipina

Makau, Cina

Uzbekistan

Tajikistan

Kirgizstan

Afganistan

Mongolia
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Kesenjangan Generasi

Tren EF EPI

Kesenjangan Gender

Perubahan Skor EF EPI dari Tahun Lalu

 Tren Menurun    Sedikit Penurunan    Sedikit Kenaikan    Tren Naik

Skor EF EPI
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Skor EF EPI
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Dalam dekade terakhir ini, kecakapan 
berbahasa Inggris di Asia lebih stabil 
daripada di wilayah lain tapi tidak 
demikian untuk di beberapa negara. 
Asia Tengah baru memasuki indeks 
di tahun 2018, tetapi saat ini area 
tersebut merupakan wilayah dengan 
peningkatan tercepat di dunia, 
dengan perubahan skor rata-rata 
delapan poin setiap tahun.

Tahun ini di Asia, kecakapan 
berbahasa Inggris pria melampaui 
wanita untuk pertama kalinya, 
didorong oleh India dan Thailand 
dengan kesenjangan gender masing-
masing 21 dan 32 poin. Sementara 
itu, Cina telah bergerak ke arah yang 
berlawanan. Kesenjangan gender di 
Cina berpihak pada wanita sebesar 
36 poin, telah berlipat ganda sejak 
tahun lalu, dan saat ini menjadi yang 
terbesar ketiga di dunia. 

Orang dewasa berusia 20-an dan 
30-an tetap menjadi penutur bahasa 
Inggris terbaik di Asia. Distribusi 
keterampilan antarkelompok usia 
tidak banyak berubah sejak tahun 
2015, dengan hilangnya sedikit 
keterampilan di antara mereka yang 
berusia 18-20 tahun.

Silakan berpartisipasi di EF EPI:
ikuti tes EF SET gratis di efset.org
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AMERIKA 
LATIN
Peringkat EF EPI

Tingkat Kecakapan          Sangat Tinggi     Tinggi     Menengah     Rendah     Sangat Rendah

30 Argentina 556

41 Bolivia 524

43 Kuba 521

44 Kosta Rika 520

44 Republik Dominika 520

44 Paraguay 520

47 Chili 516

53 Uruguay 509

54 El Salvador 508

55 Honduras 506

56 Peru 505

60 Brasil 497

61 Guatemala 493

73 Panama 475

73 Venezuela 475

76 Nikaragua 470

81 Kolombia 465

90 Ekuador 440

92 Meksiko 436

105 Haiti 403
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Kesenjangan Generasi

Tren EF EPI

Kesenjangan Gender

Perubahan Skor EF EPI dari Tahun Lalu

 Tren Menurun    Sedikit Penurunan    Sedikit Kenaikan    Tren Naik

Skor EF EPI

Kelompok Usia

Skor EF EPI

Dunia

Kecakapan berbahasa Inggris di 
Amerika Tengah dan Selatan terus 
meningkat secara keseluruhan pada 
tahun lalu dengan lebih banyak 
negara sekarang yang berada dalam 
kelompok Kecakapan Sedang 
daripada sebelumnya. Namun, 
dengan menurunnya skor Meksiko 
setiap tahun sejak 2017, membuat 
rata-rata Amerika Latin stabil.

Sejak tahun 2014, kecakapan berbahasa 
Inggris wanita di Amerika Latin sedikit 
berkurang, sementara itu kecakapan 
pria meningkat secara signifikan, yang 
meyebabkan kesenjangan gender 
di peringkat kedua di dunia. Dari 
delapan negara, di mana pria memiliki 
keuntungan terbesar dalam kecakapan 
berbahasa Ingris, lima di antaranya ada 
di Amerika Latin.

Peningkatan terbesar dalam kecakapan 
bahasa Inggris di Amerika Latin sejak 
2015 terjadi pada orang dewasa berusia 
30-an. Meskipun sistem sekolah sering 
dijadikan faktor (disalahkan) untuk level 
berbahasa Inggris, tetapi, keuntungan 
ekonomi, paparan di lingkungan kerja, 
dan akses pada media berbahasa Inggris 
turut berkontribusi pada kecakapan 
orang dewasa.
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Silakan berpartisipasi di EF EPI:
ikuti tes EF SET gratis di efset.org
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AFRIKA
Peringkat EF EPI

Tingkat Kecakapan          Sangat Tinggi     Tinggi     Menengah     Rendah     Sangat Rendah

12 Afrika Selatan 606

21 Kenya 587

29 Nigeria 560

42 Ghana 523

52 Tunisia 510

63 Etiopia 491

67 Tanzania 485

68 Mozambik 482

71 Maroko 477

75 Aljazair 474

77 Madagaskar 469

85 Mesir 455

94 Angola 428

94 Kamerun 428

98 Sudan 421

99 Côte d'Ivoire 420

106 Somalia 401

108 Libya 390

109 Rwanda 389

110 Republik 
Demokratik 
Kongo

386

111 Sudan Selatan 363

 Maroko
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Rwanda
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Kesenjangan Generasi

Tren EF EPI

Kesenjangan Gender

Perubahan Skor EF EPI dari Tahun Lalu

 Tren Menurun    Sedikit Penurunan    Sedikit Kenaikan    Tren Naik

Skor EF EPI
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Skor EF EPI

Dunia
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Kami belum memiliki data historis yang 
cukup mengenai kecakapan berbahasa 
Ingris orang dewasa di Afrika untuk 
mewakili keseluruhan benua, tetapi 
sepertiga dari negara-negara yang 
meningkat secara signifikan sejak 
tahun lalu berada di Afrika. Afrika 
Utara khususnya menonjol dan terus 
bertumbuh dengan stabil.

Afrika adalah satu-satunya wilayah 
dalam indeks tahun ini di mana 
kecakapan bahasa Inggris wanita 
lebih tinggi daripada pria. Dari 
tujuh negara dengan kesenjangan 
kecakapan yang signifikan terhadap 
perempuan, lima di antaranya adalah 
(Etiopia, Kenya, Maroko, Afrika 
Selatan, dan Sudan).

Rata-rata di Afrika, usia bukanlah 
faktor penentu dalam kecakapan 
bahasa Inggris. Namun, tren ini 
didorong secara eksklusif oleh 
negara-negara di mana bahasa 
Inggris adalah bahasa resmi. Di 
negara-negara Afrika lainnya, 
kesenjangan antara kelompok usia 
kecakapan tertinggi dan terendah 
jauh lebih lebar.

18-20 26-3021-25 31-40 41+

475

517 529 529
500492 495 490 487

473

700

300

400

500

600

Silakan berpartisipasi di EF EPI:
ikuti tes EF SET gratis di efset.org
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TIMUR 
TENGAH

34 Lebanon 536

58 Iran 501

69 Uni Emirat Arab 480

72 Bahrain 476

79 Qatar 467

84 Kuwait 458

89 Suriah 445

90 Yordania 440

102 Oman 417

104 Arab Saudi 404

107 Irak 399

112 Yaman 360
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Peringkat EF EPI

Tingkat Kecakapan          Sangat Tinggi     Tinggi     Menengah     Rendah     Sangat Rendah
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 Tren Menurun    Sedikit Penurunan    Sedikit Kenaikan    Tren Naik

Meskipun Timur Tengah telah 
membuat kemajuan selama dekade 
terakhir, kawasan lain telah meningkat 
lebih cepat, menyebabkan sebagian 
besar negara turun peringkat. 
Sementara Asia, Eropa, Amerika Latin 
dan Afrika Utara telah memperoleh 
rata-rata lima poin atau lebih 
per tahun, Timur Tengah hanya 
memperoleh tiga poin.

Kesenjangan kecakapan bahasa 
Inggris di antara gender yang 
berbeda semakin meluas tahun 
ini di Timur Tengah, secara utama 
didorong oleh Arab Saudi dan Irak. 
Namun, seperti di negara-negara 
lain, situasinya beragam. Di UAE, 
wanita memiliki kecakapan lebih 
tinggi daripada pria, dan dalam enam 
negara lainnya di kawasan ini, tidak 
terdapat perbedaan kecakapan yang 
nyata berdasarkan gender.

Kesenjangan kecakapan bahasa 
Inggris di antara gender yang 
berbeda semakin meluas tahun 
ini di Timur Tengah, secara utama 
didorong oleh Arab Saudi dan Irak. 
Namun, seperti di negara-negara 
lain, situasinya beragam. Di UAE, 
wanita memiliki kecakapan lebih 
tinggi daripada pria, dan dalam enam 
negara lainnya di kawasan ini, tidak 
terdapat perbedaan kecakapan yang 
nyata berdasarkan gender.
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Kesenjangan Generasi

Tren EF EPI

Kesenjangan Gender

Perubahan Skor EF EPI dari Tahun Lalu

 Tren Menurun    Sedikit Penurunan    Sedikit Kenaikan    Tren Naik

Skor EF EPI

Kelompok Usia

Skor EF EPI

Dunia
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Kesimpulan

Jika adopsi bahasa Inggris berakar dari 
sejarah, kebutuhan untuk menggunakan 
satu bahasa global timbul dari globalisasi. 
Semakin bercampur ekonomi, teknologi dan 
populasi kita, semakin kita membutuhkan 
cara untuk berkomunikasi antarbatas negara. 
Sebagai konsekuensinya, penggunaan bahasa 
Inggris telah tersebar ke seluruh dunia selama 
beberapa dekade ini, tidak merata tetapi 
dengan gigih.

Ketika perusahaan-perusahaan mulai menjadi 
internasional, mereka mempekerjakan penutur 
bahasa Inggris lebih banyak dan berinvestasi 
dalam memberi pelatihan kepada pegawai-
pegawai mereka. Sistem pendidikan menyadari 
bahwa para lulusan membutuhkan bahasa 
Inggris yang lebih baik dan meningkatkan 
metode pengajaran mereka. Orang dewasa 
yang ingin meningkatkan kualitas persaingan 
mereka mendapatkan tutor untuk anak-anak 
mereka dan mendaftarkan diri ke kelas-kelas 
malam. Di negara-negara yang berbeda, 
polanya sama.

Ada pun pola-pola lain, pola-pola kolonialisme 
kuno bersamaan dengan pola-pola pariwisata 
massal dan aliran media yang baru. Ketika 
orang-orang bertanya, "Mengapa orang-orang 
di negara X tidak berbicara bahasa Inggris 
dengan lebih baik?" Jawabannya tidak pernah 
sederhana, tetapi yang sederhana adalah 
elemen-elemen yang harus bersatu untuk 
seorang dewasa yang belajar sebuah bahasa: 
motivasi, paparan, dan latihan.

Geografi Pandemi 
Pandemi COVID merenggangkan ikatan secara 
geografis namun dalam waktu yang bersamaan 
juga menguatkannya. Perenggangan terjadi 
sebagai akibat dari aktivitas yang berubah 
menjadi daring. Semua kegiatan pembelajaran, 
pekerjaan, kegiatan sukarela, budaya: berubah 
ke dunia maya. Di mana kamu tinggal tidak lagi 
menjadi masalah. Orang tua meninggalkan kota; 
imigran pulang ke rumahnya; tetapi semua tetap 
mempertahankan pekerjaannya. Perusahaan 
tidak lagi menyewa kantor berukuran besar. 
Konferensi, konser, dan semua kegiatan budaya 
dapat diakses dari mana saja. 

Budaya kantor juga menjadi semakin terbuka.  
Di mana biasanya rekan kerja berinteraksi paling 
sering hanya dengan rekan sekantor,  
dari rumah, kini mereka dapat mengembangkan 
rutinitas tanpa batas. Dengan semua rapat 
yang dilakukan secara daring, mengapa tidak 
mengundang rekan kerja dari Jepang, atau 
rekan dari Argentina? Zona waktu adalah satu-
satunya masalah di sini, dan itu pun  
bukan sesuatu yang sulit untuk diatasi. 

Pada waktu yang bersamaan, perbatasan 
tertutup rapat dan perjalanan lintas negara 
turun sebanyak 70%. Seiring dengan peraturan 
yang ditetapkan oleh pemerintah, kami pun 
menyadari betapa besar kekuasaan yang 
mereka pegang. Lebih banyak berdiam diri 
dibanding dengan kapan pun dalam ingatan, 
kehidupan kita menjadi jauh lebih lokal. 
Seberapa buruk keadaan, seberapa banyak 
kebebasan yang diperoleh, seberapa cepat 
vaksinasi didapat: semua tergantung dari di 
mana kamu berada. 

Mengapa tetap daring 
Mustahil untuk dikatakan dalam tahap  
ini kebiasaan pandemi mana yang akan kita 
bawa untuk seterusnya, tetapi ada beberapa 
yang tampak jelas. Bekerja dari rumah sudah 
diuji dan dijalankan dengan baik. Banyak 
perusahaan tidak akan kembali ke cara kerja 
yang lama, walau mungkin tidak sepenuhnya. 
Meski hukum ketenagakerjaan akan tetap 
menjadi halangan bagi pengaturan kerja terbuka 
lintas batas, perusahaan sudah mengatakan 
bahwa mereka akan mempekerjakan dengan 
lokasi lebih jauh dan tidak lagi menentang 
pengaturan sistem kerja yang lebih fleksibel.  
Bahasa Inggris akan menjadi keahlian utama 
bagi mereka yang ingin mengakses posisi 
dengan lokasi netral seperti ini. 

Pandemi ini juga menempatkan pembelajaran 
daring melalui tahapan-tahapan tertentu. Kita 
sekarang tahu bahwa anak-anak perlu belajar di 
dalam ruang kelas, tapi kita juga telah melihat 
betapa pembelajaran daring dapat berjalan 
dengan baik bagi orang dewasa apabila semua 
persyaratannya terpenuhi: tenaga pengajar yang 
memahami program, koneksi internet yang 
baik, perangkat keras dan lunak yang berfungsi 
baik. Mereka yang menjalani keseluruhan 
atau sebagian dari pandemi dengan belajar 
secara daring mungkin ingin segera kembali ke 
sekolah, tetapi mereka tidak akan kehilangan 
kemampuan untuk memegang kendali akan 
pendidikan mereka sendiri dan belajar lebih 
mandiri pada masa yang akan datang. 

Sistem-sistem pendidikan sendiri, dari guru  
ke dekan dan administrator jaringan, telah 
belajar banyak dari periode instruksi virtual  
yang terpaksa diadakan. Walaupun sekolah-
sekolah primer dan sekunder mungkin akan 
kembali pada model tatap muka murni, 
universitas-universitas mungkin telah 
melangkahi batas. Apakah gelar-gelar daring 
dan campuran akan menjadi pilihan di dalam 
pengalaman universitas arus utama? Hanya 
waktu yang akan menjawabnya.

Di tahun 2021, bahasa inggris merupakan alat pertukaran informasi yang kuat. Seluruh 
bidang, dari ilmu pengetahuan hingga budaya, diplomasi hingga bisnis, menggunakan 
bahasa ini untuk membagi hasil kerja mereka dan mengikuti perkembangan inovasi.
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Akhirnya, untuk belajar sebuah bahasa,  
orang membutuhkan banyak paparan dan 
latihan (kira-kira 1.200 jam untuk beralih  
dari pemula hingga menengah atas). Pindah 
ke luar negeri untuk mendalami sepenuhnya 
adalah pilihan tercepat, tetapi bagi para 
profesional, sekolah daring berkualitas tinggi 
mungkin adalah pilihan terbaik berikutnya, 
terutama bila dikombinasikan dengan 
pekerjaan di mana mereka dapat menggunakan 
keterampilan baru mereka dengan segera. 
Sekolah bahasa Inggris daring telah bersaing 
dengan sekolah tradisional selama bertahun-
tahun, tetapi pandemi mungkin membuktikan 
titik kritis dalam adopsi mereka.

Tidak terlalu jauh 
Pada dasarnya, semakin dunia saling terhubung, 
semakin banyak orang perlu berkomunikasi 
lintas batas. Namun, mengejar kecakapan 
bahasa Inggris, jika dilakukan terlalu jauh, 
menyebabkan kerusakan tambahan.

Ketika bahasa Inggris digunakan sebagai 
satu-satunya bahasa pengantar sebelum 
anak-anak dididik dalam bahasa ibu mereka, 
hasil pendidikan memburuk. Agar anak-anak 
mengembangkan potensi intelektual mereka 
sepenuhnya, mereka harus diajar dalam sebuah 
bahasa yang mereka pahami. Bahasa Inggris 
dapat diperkenalkan sejak usia muda, tetapi 
tidak dapat menggantikan pengajaran bahasa 
ibu sampai anak-anak benar-benar mahir. 
Demikian pula, kementerian yang terburu-buru 
memperkenalkan pengajaran bahasa Inggris 
tanpa terlebih dahulu melatih para guru, ini 
membuang waktu dan uang untuk mencoba 
pulih dari kesalahan itu.

Negara-negara yang dijajah memiliki  
hubungan kompleks dengan bahasa kolonial 
mereka dan itu dapat dimengerti. Memutuskan 
peran mana yang harus dimainkan oleh bahasa 
yang berbeda dalam sistem pendidikan 
memerlukan refleksi yang cermat dan  
sebuah dialog nasional.

Karena pendidikan tinggi mulai menjadi 
internasional, tekanan untuk menarik siswa 
dari luar negeri pun meningkat, yang seringnya 
menjadikan kampus-kampus di negara yang 
tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai 
bahasa utama mulai menawarkan program 
dalam bahasa Inggris. Meskipun masih terjadi 
dalam skala kecil, ketika diperluas melewati 
sistem universitas,  banyak siswa yang tidak 
berbahasa Inggris ditolak untuk belajar di 
jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan 
seiring berjalannya waktu, mengurangi jumlah 
siswa yang menerima pendidikan tinggi di 
universitas dalam bahasa ibu mereka. Risiko ini 
dapat dengan mudah diringankan–memastikan 
adanya asupan yang stabil di tingkat pendidikan 
tinggi yang menggunakan bahasa nasional. 
Siswa internasional pun dapat belajar bahasa 
nasional di negara mereka tinggal (dan menjadi 
perwakilan baik) jika disemangati dan  
didukung ke arah sana.

Menyamakan akses terhadap bahasa Inggris 
Berbicara bahasa Inggris telah menjadi 
persyaratan untuk mengakses pekerjaan 
terampil di banyak negara, dan masih banyak 
lagi yang harus dilakukan untuk memastikan 
akses yang sama ke pendidikan bahasa Inggris. 
Di banyak tempat, hanya sekolah di perkotaan 
yang memiliki guru bahasa Inggris, dan bahkan 
ketika pasokan guru tidak menjadi masalah, 
tingkat pengajarannya terlalu rendah. Orang 
tua menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta 
atau ke luar negeri untuk belajar bahasa 
Inggris. Orang dewasa menggunakan malam 
dan liburan mereka untuk meningkatkan 
kemampuan mereka. Mereka yang tidak 
memiliki sumber daya ini akan tertinggal. 
Keterampilan bahasa Inggris memungkinkan 
akses ke pelatihan internasional dan kemajuan 
karir, serta menyediakan sarana untuk saling 
pengertian dan rasa memiliki yang lebih baik  
di tempat kerja.

Jika kecakapan bahasa Inggris tidak menjadi 
satu lagi sumber frustrasi dalam masyarakat 
yang tidak setara, lebih banyak yang harus 
dilakukan untuk mendefinisikannya sebagai 
keterampilan inti. Anak-anak dan dewasa 
muda perlu diajari bahasa Inggris ke tingkat 
profesional selama pendidikan dasar mereka. 
Orang dewasa membutuhkan akses ke 
program pendidikan berkelanjutan yang 
berhasil. Pegawai negeri dan pegawai swasta 
membutuhkan pelatihan bahasa Inggris yang 
disesuaikan dengan kebutuhan tidak hanya 
posisi mereka saat ini, tetapi juga karir mereka.

Berbicara bahasa Inggris membuka  
kesempatan luas. Semakin banyak orang 
yang seharusnya memiliki akses terhadap 
pembelajaran bahasa Inggris.
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Rekomendasi

Untuk perusahaan

• menetapkan sasaran realistis yang 
mempertimbangkan jumlah jam yang 
diperlukan untuk mengejar ketertinggalan 
antara tingkat kecakapan saat ini dengan 
sasaran untuk setiap individu

• membina budaya internasionalisme dan 
mobilitas, termasuk di kantor-kantor cabang

• menggunakan platform yang memfasilitasi 
kontak rutin antar tim di berbagai negara

• membangun tim multinasional yang beragam 
di semua fungsi, termasuk di back office

• menguji seluruh karyawan untuk 
mengidentifikasi kelemahan strategis dalam 
keterampilan bahasa Inggris

• melatih karyawan menggunakan kurikulum 
bahasa Inggris spesifik jabatan

• memanfaatkan teknologi untuk menyediakan 
pembelajaran yang fleksibel secara luas

• menetapkan standar kecakapan  
bahasa Inggris minimum untuk berbagai 
peran dan memastikan bahwa standar 
tersebut terpenuhi

• memberi imbalan kepada karyawan yang 
menyediakan waktu untuk meningkatkan 
keterampilan bahasa Inggris mereka

• mendorong para eksekutif dan manajer 
untuk memimpin dengan memberi contoh, 
berbicara tentang pengalaman mereka 
sebagai pelajar bahasa Inggris

• memprioritaskan akses pembelajaran bahasa 
Inggris bagi semua pegawai

Untuk pemerintah dan otoritas pendidikan

• mempertimbangkan jumlah jam yang 
tersedia dalam kurikulum dan tingkat 
kecakapan yang bisa dicapai dalam setiap 
tahap pendidikan utama

• menggunakan penilaian berbasis luas untuk 
pengajar dan siswa guna membandingkan 
titik awal dan memantau kemajuan dari 
waktu ke waktu

• menyesuaikan ujian masuk dan kelulusan 
sehingga dapat mengevaluasi keterampilan 
bahasa Inggris komunikatif

• menyertakan bahasa Inggris ke dalam  
aturan pelatihan bagi semua guru baru

• melatih kembali para guru bahasa  
Inggris dengan metode pengajaran 
komunikatif jika mereka sebelumnya  
dilatih menggunakan metode lain

• memastikan bahwa bahasa Inggris diajarkan 
hanya oleh mereka yang mampu berbicara 
bahasa ini dengan cukup baik untuk 
mengajarkannya

• menetapkan tingkat minimum yang 
diperlukan untuk mengajar bahasa Inggris, 
menguji pengajar secara rutin, dan melatih 
mereka yang tidak mencapai standar ini

• mengajari anak-anak untuk membaca  
dan menulis dalam bahasa asli mereka 
terlebih dahulu

• menilai keterampilan bahasa Inggris dari 
semua pegawai publik dan memberikan 
pelatihan sesuai kebutuhan, tidak hanya 
untuk pekerjaan mereka saat ini, tetapi juga 
untuk karier mereka

• memberikan pengajaran bahasa Inggris 
di pusat-pusat latihan kerja dan program 
pengurangan pengangguran

• memberikan akses program pembelajaran 
sepanjang hayat kepada orang dewasa

• memastikan bahwa kursus bahasa  
orang dewasa yang didanai pemerintah 
cukup panjang dan intensif untuk  
mencapai sasaran mereka

• mengembangkan kredensial standar 
yang menyertifikasi kualitas kursus dan 
meningkatkan portabilitas keterampilan

• menyajikan acara televisi dan film dalam 
bahasa aslinya, disertai teks layar, alih-alih 
menggunakan sulih suara

Kebanyakan organisasi dan perseorangan percaya akan manfaat kecakapan 
berbahasa Inggris di dunia modern, tapi tidak semua orang tahu bagaimana 
cara menggapai hal itu.
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Untuk guru, sekolah, dan universitas

• mengajarkan bahasa Inggris menggunakan 
metodologi berbasis komunikasi

• memberikan kesempatan yang luas kepada 
siswa untuk berbicara bahasa Inggris melalui 
kegiatan-kegiatan seperti klub bahasa 
Inggris, hari tema, kelas kembar, wisata 
sekolah, dan mengundang pembicara tamu

• menyediakan forum bagi para guru 
untuk berbagi praktik-praktik terbaik dan 
memberikan saran tentang pengajaran 
bahasa Inggris secara efektif

• memberikan jalur yang jelas kepada  
para guru guna meningkatkan bahasa  
Inggris mereka sendiri

• menyertakan persyaratan bahasa Inggris 
untuk semua jurusan di universitas

• memungkinkan kelas  
diajarkan dalam bahasa Inggris, jika siswa 
dan pengajar memenuhi tingkat bahasa 
Inggris yang dibutuhkan

Untuk perorangan

• belajar jangka panjang: merencanakan 
ratusan jam yang dibutuhkan untuk beralih 
dari satu tingkat kecakapan ke tingkat 
kecakapan berikutnya

• memperhatikan peningkatan kompetensi 
pada berbagai tahapan dan merayakan 
keberhasilan Anda

• belajar bahasa Inggris setiap hari,  
meskipun hanya beberapa menit saja

• belajar dalam durasi 20-30 menit, alih-alih 
selama berjam-jam sekaligus

• menentukan sasaran spesifik yang bisa 
dicapai dan menuliskannya

• menghafal kosakata yang relevan dengan 
pekerjaan atau bidang studi Anda dan 
langsung menggunakannya

• berlatih berbicara, meskipun hanya 
membaca buku dengan nyaring

• menonton televisi, membaca, atau 
mendengarkan radio berbahasa Inggris

• saat bepergian ke negara berbahasa  
Inggris, berbicaralah sesering mungkin

• gunakan media sosial dalam bahasa Inggris 
dan atur komputer serta aplikasi-aplikasi ke 
bahasa Inggris untuk mendapatkan lebih 
banyak paparan bawaan ke bahasa tersebut
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Tentang Indeks

Metodologi 
EF EPI pada edisi ini didasarkan pada data 
tes dari 2.000.000 lebih peserta tes di 
seluruh dunia yang telah mengikuti EF 
Standard English Test (EF SET) atau salah 
satu tes penempatan bahasa Inggris kami 
pada tahun 2020.

Tes Bahasa Inggris Standar EF (EF SET) 
EF SET adalah tes kemampuan membaca 
dan mendengarkan dalam bahasa Inggris 
yang dilakukan secara daring dan adaptif. 
Ini adalah tes standar dengan skor objektif 
yang dirancang untuk mengklasifikasikan 
kemampuan bahasa peserta tes ke dalam 
salah satu dari enam tingkat yang ditetapkan 
oleh Common European Framework of 
Reference (CEFR). EF SET tersedia untuk 
semua pengguna Internet secara gratis. 
Untuk informasi lebih lanjut tentang 
penelitian dan pengembangan EF SET, 
kunjungi www.efset.org/about/.

Skor EF EPI 2021 telah terbukti berkorelasi 
kuat dengan skor TOEFL iBT 2019 (r=0,81) 
dan skor IELTS Academic Test 2019 
(r=0,73). Korelasi ini menunjukkan bahwa, 
meskipun tes ini memiliki desain dan profil 
peserta tes yang berbeda, tes tersebut 
tetap mengungkapkan tren serupa dalam 
kecakapan bahasa Inggris nasional.

Peserta Tes 
Meskipun sampel peserta tes untuk EF EPI 
bias terhadap responden yang tertarik untuk 
mengejar pembelajaran bahasa dan orang 
dewasa muda, sampel tersebut secara kasar 
seimbang antara responden pria dan wanita 
dan mewakili pelajar bahasa dewasa dari 
berbagai tingkatan usia.

 • Responden perempuan terdiri dari 53% 
dari keseluruhan sampel.

 • Usia rata-rata responden dewasa adalah 
26 tahun.

 • 83% dari semua responden berusia di 
bawah 35 tahun, dan 96% berusia di 
bawah 60 tahun.

 • Usia median responden laki-laki adalah 27 
tahun, sedikit lebih tinggi dari usia median 
responden perempuan, yaitu 26 tahun.

Hanya kota, wilayah, dan negara dengan 
minimal 400 peserta tes yang dimasukkan 
dalam Indeks, tetapi dalam banyak kasus, 
jumlah peserta tes jauh lebih besar.

Bias dalam Sampling 
Populasi peserta tes yang disajikan dalam 
indeks ini dipilih sendiri dan tidak dijamin 
representatif. Hanya orang yang ingin belajar 
bahasa Inggris atau ingin tahu tentang 
kemampuan bahasa Inggris mereka yang akan 
berpartisipasi dalam salah satu dari tes ini. 
Hal ini dapat menggeser skor menjadi lebih 
rendah atau lebih tinggi daripada populasi 
umum. Meski begitu, tidak ada manfaat bagi 
peserta tes untuk memaksakan memperbesar 
skor mereka dalam tes ini dengan melakukan 
kecurangan karena hasil tes ini hanya untuk 
penggunaan pribadi.

EF SET gratis dan dilakukan secara online, jadi 
setiap orang yang memiliki koneksi Internet 
dapat mengikutinya. Hampir semua peserta tes 
kami adalah dewasa pekerja atau dewasa muda 
yang sedang menyelesaikan studi mereka. 
Orang-orang yang tidak memiliki akses Internet 
secara otomatis dikecualikan, meskipun situs EF 
SET sepenuhnya adaptif dan 30% peserta tes 
menyelesaikan ujian ini dengan peranti seluler. 

Di belahan dunia di mana penggunaan 
Internet rendah, kami memperkirakan 
dampak format daring akan kuat. Bias 
pengambilan sampel ini akan cenderung 
menaikkan skor dengan mengecualikan 
orang-orang yang lebih miskin dan kurang 
berpendidikan. Namun demikian, tes daring 
dengan akses terbuka telah terbukti efektif 
dalam mengumpulkan sejumlah besar data 
tentang berbagai indikator, dan kami yakin 
tes tersebut memberikan informasi berharga 
tentang tingkat kecakapan bahasa  
Inggris global.

LAMPIRAN A
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Perhitungan Skor 
Untuk menghitung skor EF EPI, kami 
menggunakan komponen berbobot yang 
mencakup tes bahasa Inggris dan EF EPI 
dari tahun 2020. Pencantuman Indeks tahun 
sebelumnya membantu menstabilkan skor 
dari tahun ke tahun, tetapi peserta tes dari 
tahun sebelumnya tidak dihitung dalam total 
tes jumlah pengambil untuk tahun berjalan. 
Rata-rata regional ditimbang berdasarkan 
jumlah penduduk.

Berdasarkan ambang batas nilai, kami 
mengategorikan negara, wilayah, dan 
kota ke dalam beberapa kelompok. Hal 
ini memungkinkan terciptanya beberapa 
kelompok dengan kecakapan bahasa Inggris 
yang serupa dan perbandingannya dengan 
wilayah-wilayah lain.

 • Tingkat Kecakapan Sangat Tinggi sesuai 
dengan CEFR tingkat C1.

 • Tingkat Kecakapan Tinggi dan Sedang 
sesuai dengan CEFR tingkat B2, di mana 
setiap tingkat EF EPI sesuai dengan 
separuh dari tingkatan CEFR.

 • Tingkat Kecakapan Rendah sesuai dengan 
separuh atas CEFR tingkat B1.

 • Tingkat Kecakapan Sangat Rendah 
termasuk ke dalam separuh bawah CEFR 
tingkat B1 dan A2.

Sumber Data Lain 
EF EPI tidak bertujuan untuk bersaing dengan 
atau menyanggah hasil tes nasional, data jajak 
pendapat bahasa, atau kumpulan data mana 
pun. Sebaliknya, kumpulan data ini dapat saling 
melengkapi. Beberapa di antaranya diuraikan 
secara terperinci, namun terbatas  
dalam lingkup satu kelompok usia, negara, 
wilayah, atau profil peserta tes. EF EPI  
bersifat luas, meneliti orang dewasa usia 
kerja di seluruh dunia menggunakan metode 
penilaian umum. Tidak ada kumpulan data lain 
dengan ukuran dan lingkup yang sebanding, 
dan, terlepas dari keterbatasannya, kami 
bersama para pembuat kebijakan, akademisi, 
dan analis, percaya bahwa EF EPI merupakan 
rujukan berharga dalam pembahasan global 
tentang pendidikan bahasa Inggris.

EF EPI disusun melalui proses yang berbeda 
dari yang dilakukan oleh organisasi penelitian 
opini publik, seperti Euromonitor dan Gallup, 
atau oleh OECD dalam survei keterampilan, 
seperti PISA dan PIAAC. Studi tersebut memilih 
peserta survei menggunakan usia, jenis kelamin, 
tingkat pendidikan, pendapatan, dan berbagai 
faktor lainnya. Panel survei mereka cenderung 
kecil, dengan paling banyak beberapa ribu 
peserta. Karena studi ini disusun menggunakan 
metode sampling yang rumit, maka dianggap 
mewakili seluruh populasi. Sayangnya, belum 
ada survei keterampilan bahasa Inggris seperti 
ini yang dilakukan di tingkat internasional.

Sumber data lain tentang kecakapan bahasa 
Inggris berasal dari sistem pendidikan nasional. 
Banyak sekolah menguji keterampilan bahasa 
Inggris siswa sekolah menengah atas atau calon 
mahasiswa menggunakan penilaian nasional 
standar. Hasil ini bisa dipublikasikan atau 
pun tidak, namun para pendidik dan pejabat 
pemerintah menggunakan data tersebut untuk 
menilai keberhasilan reformasi pendidikan dan 
menemukan hal-hal yang perlu ditingkatkan. 
Sayangnya, penilaian nasional tersebut tidak 
dapat dibandingkan dengan satu sama lain dan 
tidak diterapkan pada orang dewasa, sehingga 
meskipun memberikan indikasi yang baik 
tentang kecakapan bahasa Inggris di kalangan 
siswa sekolah menengah atas di satu lokasi di 
dunia, hasil tersebut tidak bisa digunakan untuk 
perbandingan secara internasional, juga tidak 
menggambarkan tingkat kecakapan bahasa 
Inggris orang dewasa.

EF Education First 
EF Education First (EF), didirikan di Swedia 
pada tahun 1965, memberikan pendidikan 
budaya yang mendalam melalui bahasa, 
perjalanan, budaya pertukaran, dan program 
akademik di lebih dari 100 negara. Pelajari 
lebih lanjut dengan mengunjungi www.
ef.com. Kemahiran Bahasa Inggris EF Indeks 
diterbitkan oleh Signum International AG.

CEFR Skor EF EPI

C2 700-800

C1 600-699

B2 500-599

B1 400-499

A2 300-399

A1 200-299

Pra-A1 1-199
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Sangat Tinggi  
Belanda 
Singapura  
Swedia

Tingkat Kecakapan Contoh Tugas/Kemampuan

Tinggi 
Hongaria 
Filipina 
Kenya 

Menengah  
Italia 
Kosta Rika 
Cina

Rendah 
Guatemala 
Pakistan  
Turki

Sangat Rendah   
Meksiko 
Tajikistan 
Rwanda

 Menggunakan bahasa bernuansa  
dan tepat dalam situasi sosial

 Membaca teks tingkat lanjut dengan mudah
 Menegosiasikan kontrak dengan  
penutur asli bahasa Inggris

 Berpartisipasi dalam pertemuan mengenai 
bidang keahlian yang dikuasai

 Memahami lirik lagu
 Menulis email profesional mengenai  
hal yang sudah dikenal

Tentang Tingkat Kecakapan EF EPI 
Tingkat kecakapan EF EPI mempermudah 
dalam mengidentifikasi negara-negara yang 
memiliki tingkat keterampilan yang sama serta 
untuk membuat perbandingan antara dan di 
dalam wilayah. Tugas yang tercantum untuk 
setiap kelompok kecakapan menunjukkan 
sebagian keterampilan yang seharusnya 
dicapai oleh individu di setiap tingkat. Negara 
yang tercantum adalah tiga negara teratas 
dari masing-masing kelompok. EF EPI hanya 
melakukan survey di negara dan wilayah yang 
tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai 
bahasa ibu.

Pada bagan di sebelah kanan,  
kami memberikan contoh tugas-tugas yang 
bisa dikerjakan oleh individu di setiap kelompok 
kecakapan. Pemilihan tugas ini memang tidak 
lengkap, namun bisa menjadi rujukan berguna 
untuk memahami bagaimana peningkatan 
keterampilan di seluruh kelompok.

Penting untuk diingat bahwa kelompok 
kecakapan suatu negara hanya menunjukkan 
tingkat "menengah" orang yang disurvei 
di negara tersebut. EF EPI berusaha 
membandingkan negara dan wilayah, sehingga 
mengabaikan kekuatan dan kelemahan individu. 

Kelompok Kecakapan  
EF EPI

LAMPIRAN B

 Melakukan presentasi di tempat kerja
 Memahami acara TV
 Membaca koran

 Bepergian di negara berbahasa  
Inggris sebagai wisatawan

 Melakukan obrolan ringan  
dengan rekan kerja

 Memahami email sederhana  
dari rekan kerja

 Memperkenalkan diri secara singkat  
(nama, umur, negara asal)

 Memahami tanda-tanda sederhana
 Memberi petunjuk arah sederhana  
kepada turis asing
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Tingkat CEFR  
dan Can-Do Statements

Dikutip dari Dewan Eropa
Semua negara dan wilayah di EF EPI termasuk ke dalam kelompok tingkat A2 sampai C1.

LAMPIRAN C

• Dapat memahami dengan mudah hampir semua yang didengar atau dibaca. 

• Dapat merangkum informasi dari berbagai sumber lisan dan tertulis, menceritakan 
kembali argumen dan cerita dalam presentasi yang berhubungan 

• Dapat mengekspresikan dirinya secara spontan, sangat fasih, dan akurat, mengerti 
perbedaan makna yang halus bahkan dalam situasi yang lebih kompleks.

• Dapat memahami beragam teks yang lebih sulit dan lebih panjang,  
serta mengenali makna tersirat. 

• Dapat mengekspresikan dirinya dengan fasih dan spontan tanpa  
kesulitan menemukan ungkapan. 

• Dapat menggunakan bahasa dengan fleksibel dan efektif untuk  
tujuan sosial, akademik, dan profesional.

• Dapat menghasilkan teks yang jelas, terstruktur, dan terperinci mengenai  
subjek yang kompleks, menunjukkan penggunaan pola organisasi, konektor,  
dan perangkat kohesif dengan terkendali..

Proficient User
C2

C1

• Dapat memahami gagasan utama dari teks yang rumit, baik dalam topik  
yang konkret maupun abstrak, termasuk diskusi teknis dalam bidang spesialisasinya. 

• Dapat berinteraksi dengan tingkat kefasihan dan spontanitas yang membuat interaksi 
umum dengan penutur asli sangat mungkin tanpa kendala bagi salah satu pihak. 

• Dapat menghasilkan teks yang terperinci mengenai berbagai subjek dan  
menjelaskan sudut pandang pada isu topikal, menjelaskan keuntungan dan  
kerugian dari berbagai pilihan.

• Dapat memahami poin utama dari input standar yang jelas mengenai  
hal-hal yang lazim ditemui dalam pekerjaan, di sekolah, saat rekreasi, dll. 

• Dapat menangani sebagian besar situasi yang paling mungkin terjadi saat  
bepergian di daerah tempat bahasa tersebut digunakan. 

• Dapat menghasilkan teks terhubung sederhana mengenai yang lazim  
atau terkait minat pribadi. 

• Dapat menggambarkan pengalaman dan peristiwa, impian, harapan, dan ambisi,  
serta secara singkat memberikan alasan dan penjelasan atas pendapat dan rencana

B2

B1

Independent User

• Dapat memahami kalimat dan ungkapan yang sering digunakan terkait dengan  
bidang yang berhubungan langsung (misalnya, informasi dasar pribadi dan  
keluarga, belanja, geografi lokal, pekerjaan).

• Dapat berkomunikasi dalam tugas-tugas rutin yang membutuhkan pertukaran 
informasi sederhana dan langsung mengenai hal-hal yang lazim. 

• Dapat menjelaskan dalam istilah sederhana mengenai aspek latar belakang,  
lingkungan sekitar, dan hal-hal di bidang kebutuhan langsung.

• Dapat memahami serta menggunakan ungkapan lazim sehari-hari dan frasa sangat 
dasar yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan akan jenis-jenis yang konkret. 

• Dapat memperkenalkan diri dan orang lain dan dapat bertanya serta menjawab 
pertanyaan tentang informasi pribadi, seperti tempat tinggal, orang-orang yang 
dikenal, dan barang yang dia miliki. 

• Dapat berinteraksi dengan cara yang sederhana asalkan lawan bicara berbicara 
dengan perlahan dan jelas dan siap untuk membantu.

A2

A1

Basic User
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Sebuah tinjauan  
pada perubahan 
kecakapan bahasa 
Inggris selama satu 
tahun terakhir:

EF EPI Edisi 
2020

EF EPI Edisi 
2021

Perubahan 
Skor

Belanda 652 663 +11

Austria 623 641 +18

Denmark 632 636 +4

Singapura 611 635 +24

Norwegia 624 632 +8

Belgia 612 629 +17

Portugal 618 625 +7

Swedia 625 623 -2

Finlandia 631 618 -13

Kroasia 599 617 +18

Jerman 616 616 +0

Afrika Selatan 607 606 -1

Luksemburg 610 604 -6

Serbia 597 599 +2

Rumania 589 598 +9

Polandia 596 597 +1

Hongaria 598 593 -5

Filipina 562 592 +30

Yunani 578 591 +13

Slowakia 577 590 +13

Kenya 577 587 +10

Estonia 566 581 +15

Bulgaria 579 580 +1

Lituania 570 579 +9

Swiss 588 575 -13

Latvia 555 569 +14

Republik Ceko 580 563 -17

Malaysia 547 562 +15

Nigeria 537 560 +23

Argentina 566 556 -10

Prancis 559 551 -8

Hong Kong, Cina 542 545 +3

Spanyol 537 540 +3

Lebanon — 536 Masuk kembali

Italia 547 535 -12

Moldova — 532 Baru

Korea Selatan 545 529 -16

Belarus 513 528 +15

Albania 511 527 +16

Ukraina 506 525 +19

Bolivia 504 524 +20

Ghana — 523 Baru

Kuba 512 521 +9

Kosta Rika 530 520 -10

Republik Dominika 499 520 +21

Paraguay 517 520 +3

Chili 523 516 -7

India 496 515 +19

Cina 520 513 -7

Georgia 503 512 +9

Rusia 512 511 -1

Tunisia 489 510 +21

Uruguay 494 509 +15

El Salvador 483 508 +25

Honduras 498 506 +8

Peru 482 505 +23

Peringkat Negara 
dan Wilayah  
EF EPI

LAMPIRAN D
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EF EPI Edisi 
2020

EF EPI Edisi 
2021

Perubahan 
Skor

Makau, Cina 505 504 -1

Iran 483 501 +18

Armenia 494 499 +5

Brasil 490 497 +7

Guatemala 476 493 +17

Nepal 480 492 +12

Etiopia 477 491 +14

Pakistan 478 491 +13

Bangladesh 476 490 +14

Vietnam 473 486 +13

Tanzania — 485 Baru

Mozambik — 482 Baru

Uni Emirat Arab 472 480 +8

Turki 465 478 +13

Maroko 453 477 +24

Bahrain 453 476 +23

Panama 483 475 -8

Venezuela 471 475 +4

Aljazair 442 474 +32

Nikaragua 455 470 +15

Madagaskar — 469 Baru

Jepang 487 468 -19

Qatar 459 467 +8

Indonesia 453 466 +13

Kolombia 448 465 +17

Sri Lanka 466 464 -2

Mongolia 446 461 +15

Kuwait 461 458 -3

Mesir 437 455 +18

Azerbaijan 432 451 +19

Afganistan 445 448 +3

Uzbekistan 430 447 +17

Suriah 431 445 +14

Ekuador 411 440 +29

Yordania 456 440 -16

Meksiko 440 436 -4

Myanmar 411 429 +18

Angola 444 428 -16

Kamerun 419 428 +9

Kazakhstan 412 426 +14

Kamboja 435 423 -12

Sudan 434 421 -13

Côte d'Ivoire 414 420 +6

Thailand 419 419 +0

Kirgizstan 405 418 +13

Oman 398 417 +19

Tajikistan 381 405 +24

Arab Saudi 399 404 +5

Haiti — 403 Baru

Somalia — 401 Baru

Irak 383 399 +16

Libya — 390 Masuk kembali

Rwanda 408 389 -19

Republik Demokratik Kongo — 386 New

Sudan Selatan — 363 New

Yaman — 360 Masuk kembali
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