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Abstrak

Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Penggunaan  Tenaga
Kerja  Asing  ditandatangani  Presiden  Joko  Widodo  26  Maret  2018,  kemudian
diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 29 Maret. Perpres
ini sekaligus menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan
Tenaga  Kerja  Asing  yang  dibuat  pada  era  Presiden  ke-6  RI,  Susilo  Bambang
Yudhoyono.  Secara  garis  besar,  tujuan  Perpres  ini  adalah  untuk  menciptakan
lapangan kerja melalui perbaikan iklim investasi. Pemerintah menilai keberadaan
tenaga  kerja  asing  (TKA)  masih  dibutuhkan  dalam  rangka  meningkatkan
investasi. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 26 Peraturan Presiden RI Nomor 20
Tahun  2018 menyatakan  bahwa setiap  pemberi  kerja  tenaga  kerja  asing  wajib
memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada mereka. Untuk
mengukur kemampuan dan ketepatan sasaran pembelajaran yang dibutuhkan para
TKA, diperlukan adanya alat  ukur berupa Tes Kemahiran Berbahasa Indonesia
untuk TKA. Tes ini harus dirancang sesuai kebutuhan para tenaga kerja asing di
Indonesia.  Dalam makalah  ini  dijelaskan  Tes  Kemahiran  Berbahasa  Indonesia
bagi para tenaga kerja asing yang telah disusun dan dikembangkan oleh Program
BIPA LBI FIB UI. Tes ini sudah teruji dan sudah sering digunakan untuk menguji
kemahiran berbahasa Indonesia para pegawai perusahaan/instansi yang bekerja di
Indonesia.  Tes  ini  tidak  hanya  bermanfaat  untuk  mengetahui  kemampuan
berbahasa Indonesia para tenaga kerja asing, tetapi juga untuk mengukur capaian
pembelajaran dan ketepatan sasaran pembelajaran yang diberikan. 

Kata kunci: tes kemahiran, BIPA, tenaga kerja asing
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Abstract

Presidential  Decree No. 20/2018 concerning The Use of Foreign Workers was
signed  by President  Joko Widodo on March  26th 2018,  and  was  subsequently
enacted by the Indonesian Minister of Justice and Human Rights—Yasonna Laoly
—on March 29th. Presidential Decree No. 20/2018 replaces the former Presidential
Decree  No.  72/2014  on  The  Use  of  Foreign  Workers,  which  was  constituted
during  the  presidency  of  Susilo  Bambang  Yudhoyono—the  sixth  president  of
Republic  of  Indonesia.  The  implementation  of  those  previously  mentioned
presidential  decrees  basically  is  intended  to  create  more  jobs  through  the
improvement of the investment climate. Indonesian government assesses that the
existence  of  foreign  workers  is  still  needed  nowadays  in  order  to  boost
investments. In line with the purpose elaborated above, Article 26 of  Presidential
Decree No. 20/2018 states that parties hiring foreign workers must facilitate the
education  and trainings  of  Indonesian  language for  their  foreign  workers.  For
being able to measure the competence as well as the efficiency of the Indonesian
language  learning  needed  by  the  foreign  workers,  Indonesian  language
proficiency  test  becomes  of  paramount  importance;  this  test  should  be  well
designed  fitting  the  needs  of  the  foreign  workers. Indonesian  Language
Proficiency  Test  composed  and  developed  by  BIPA Program LBI  UI  will  be
elucidated in this paper; this test has been well-proven and frequently utilized to
examine the Indonesian language proficiency of many foreign employees working
at various companies/institutions in Indonesia. Not only is this test applicable to
identify the Indonesian language’s competence level of the foreign workers but it
can also be used to observe the achievements and the fit of the learning scheme
provided to the foreign workers.

Keyword: Profciency Test, BIPA, foreign workers

Pendahuluan

Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Penggunaan  Tenaga

Kerja  Asing  ditandatangani  Presiden  Joko  Widodo  26  Maret  2018  kemudian

diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 29 Maret. Perpres

ini sekaligus menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing yang disusun pada era Presiden ke-6 RI,  Susilo Bambang

Yudhoyono.  Secara  garis  besar,  tujuan  Perpres  ini  adalah  untuk  menciptakan

lapangan kerja melalui perbaikan iklim investasi. Pemerintah menilai keberadaan

tenaga  kerja  asing  (TKA)  masih  dibutuhkan  dalam  rangka  meningkatkan

investasi.

Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  untuk  dapat  bersaing  dalam  era

perdagangan bebas seperti sekarang ini, Indonesia masih harus banyak berbenah
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diri agar mampu bersaing secara global. Salah satu aspek penting untuk mencapai

tujuan  tersebut  adalah  dengan  meningkatkan  kemampuan  para  tenaga  kerja

Indonesia. Indonesia mempunyai potensi sumber daya manusia yang sangat besar,

tetapi  masih  banyak  yang  belum berkualitas  internasional.  Untuk  itu,  transfer

teknologi dan kemampuan kerja yang mumpuni masih sangat dibutuhkan. Hal itu

dapat  dilakukan salah  satunya dengan  cara  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing

yang  berkemampuan  tinggi  sehingga  keahlian  mereka  dapat  ditransfer  kepada

para tenaga kerja Indonesia.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah memberikan kemudahan izin

bagi  para  tenaga  kerja  asing  berpotensi  yang akan bekerja  di  Indonesia.  Agar

tujuan pengalihan keahlian dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia

dapat tercapai, diperlukan adanya sarana komunikasi yang dapat dipahami oleh

kedua belah pihak. Dalam hal ini, melalui Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 20

Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja  Asing dinyatakan bahwa setiap

pemberi kerja tenaga kerja asing wajib memfasilitasi  pendidikan dan pelatihan

bahasa Indonesia kepada mereka.  Walaupun penguasaan bahasa Indonesia bagi

para  tenaga  kerja  asing  tidak  bersifat  wajib,  apabila  para  tenaga  kerja  asing

tersebut  dapat  berkomunikasi  dalam bahasa  Indonesia,  hal  ini  dipercaya  akan

mempermudah proses transfer yang diharapkan.

Dengan demikian, banyak perusahaan/instansi terkait yang membelajarkan

para tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan/instansi mereka ke berbagai

lembaga pelatihan bahasa Indonesia  khusus untuk penutur  asing.  Pembelajaran

dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mendatangnya guru tutorial

ke tempat kerja, ada pula yang mengirimkan para tenaga kerja tersebut ke tempat

pelatihan  bahasa  di  berbagai  tempat  kursus  atau  universitas  yang

menyelenggarakan program BIPA.

Banyak lembaga atau pun universitas yang menyelenggarakan program BIPA,

dan salah satu pasar lembaga atau universitas penyelenggara program BIPA ini

adalah para tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Sayangnya, selama ini,

belum ada standardisasi kemahiran berbahasa Indonesia khusus untuk para tenaga

kerja  asing.  Apa  yang  menjadi  kebutuhan  mereka,  khususnya  dalam
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berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis di lingkungan kerja, belum ada

standarnya. 

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tes kemahiran berbahasa Indonesia

untuk tenaga kerja  asing  yang telah  disusun dan dikembangkan oleh  Program

BIPA  Lembaga  Bahasa  Internasional  Fakultas  Ilmu  Pengetahuan  Budaya

Universitas  Indonesia  (Program  BIPA LBI  FIB  UI)  atau  yang  lebih  dikenal

dengan TIBA TKA. Tes ini pada awalnya ditujukan untuk para tenaga kerja asing

yang ingin mengetahui tingkat kemampuan berbahasa Indonesia mereka. Hal ini

terkait  dengan imbauan pemerintah  sebelumnya yang  mewajibkan  para  tenaga

kerja asing menguasai bahasa Indonesia. Akan tetapi, sejalan dengan perubahan

peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  saat  ini,  tes  ini  juga  dapat

dimanfaatkan  untuk  mengetahui  capaian  pembelajaran  yang  telah  dilakukan

kepada para tenaga kerja asing sesuai dengan kebutuhan berkomunikasi mereka

sebagai tenaga kerja.

Adapun  ruang  lingkup  dari  tulisan  ini  adalah  menjelaskan  capaian

pembelajaran para tenaga kerja  asing yang bekerja  di Indonesia sesuai  dengan

kebutuhan  mereka  untuk  berinteraksi  dalam  lingkungan  kerja.  Kebutuhan  ini

berkaitan  dengan  topik-topik  khusus  terkait  dunia  kerja  yang  harus  mereka

ketahui, fungsi bahasa yang diperlukan, jenis-jenis teks dalam ranah bisnis, dan

kosakata  khusus  terkait  bidang  kerja.  Selain  itu,  pengetahuan  bahasa  terkait

struktur kalimat juga merupakan hal yang tidak bisa diabaikan.

Tes  Kemahiran Berbahasa Indonesia  untuk Tenaga  Kerja  Asing Program

BIPA LBI FIB UI

1. Kemahiran yang Disasar 

Kemahiran yang diujikan dalam tes kemahiran berbahasa Indonesia untuk

tenaga  kerja  asing  yang  disusun  oleh  Program  BIPA  LBI  FIB  UI  adalah

menyimak,  membaca,  berbicara,  dan  pengetahuan  tata  bahasa.  Kemahiran

menyimak  menyasar  pada  kemampuan  untuk  memahami  tuturan  interaktif

maupun  presentasional  serta  kemampuan  untuk  meresponsnya.  Kemahiran

membaca  menyasar  pada  kemampuan  untuk  memahami  berbagai  macam teks
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tertulis  dalam  ranah  sehari-hari  dan  bisnis  yang  akan  ditemui,  baik  dalam

lingkungan kerja maupun lingkungan yang mendukung keberadaan para tenaga

kerja asing di Indonesia. Kemahiran berbicara menyasar pada kemampuan untuk

menceritakan,  mendeskripsikan,  menjelaskan,  serta  memberikan  dan

mempertahankan pendapat.

Selain ketiga kemahiran tersebut,  pengetahuan tata bahasa juga menjadi

pengetahuan berbahasa yang menjadi sasaran. Semua kemahiran berkaitan dengan

pengetahuan  tata  bahasa  karena  kaidah  kebahasaan  memengaruhi  kemahiran

berbahasa. Pengetahuan tata bahasa yang diujikan dalam tes ini berkaitan dengan

struktur kalimat dalam bahasa Indonesia, penggunaan imbuhan, penggunaan kata

depan,  kojungsi,  dan  unsur  tata  bahasa  terkait  lainnya.  Walaupun  bukan

kemahiran,  tata  bahasa  perlu  mendapatkan  porsi  tersendiri  dalam  tes  ini

mengingat  uniknya  tata  bahasa  Indonesia  dengan  berbagai  imbuhannya.  Pada

prinsipnya, para tenaga kerja asing akan lebih banyak bersentuhan dengan ragam

bahasa formal dalam kehidupan di lingkungan kerja, unsur tata bahasa merupakan

salah satu unsur penting yang tidak dapat diabaikan. Salah satu ciri ragam formal

bahasa Indonesia  adalah penggunaan imbuhan secara tepat  dan konsisten serta

penggunaan konjungsi yang sesuai.

2. Rentang Skor dan Penjenjangan TIBA TKA BIPA UI

Rentang skor yang ditetapkan dalan tes kemahiran berbahasa Indonesia

untuk tenaga keja asing ini adalah 1 sampai 6. Rincian kesetaraan antara rentang

skor dan penjejangan terlihat dalam tabel berikut.

Skor Jenjang Capaian
1 Dasar Rendah—

Tinggi  (setara 

dengan CEFR: 

A1 dan A2)

Mampu  memahami  dengan  mudah  teks  dan  tuturan

umum  yang digunakan sehari-hari  dalam lingkungan

kerja dengan kosakata yang berfrekuensi tinggi; mampu

mengungkapkan  gagasan,  peristiwa,  dan  pengalaman

dalam konteks  yang akrab  secara  spontan  dan lancar,

serta  mampu  menghasilkan  wacana  lisan  yang
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sederhana.
2 Madya Rendah 

(setara dengan 

CEFR: B1)

Mampu  memahami  dengan  mudah  teks  dan  tuturan

otentik  dan kompleks  berlaras  sosial  dan  okupasional

dengan  kombinasi  kosakata   berfrekuensi  tinggi  dan

rendah;  mampu  menuangkan   gagasan  dan  pendapat

secara spontan dan lancar; serta mampu menghasilkan

wacana lisan yang kohesif dan koheren.

3 Madya Tengah 

(setara dengan 

CEFR: B2 

tengah)
4 Madya Tinggi 

(setara dengan 

CEFR: B2 

tinggi)
5 Lanjut Rendah 

dan Tengah 

(setara dengan 

CEFR: C1)

Mampu  memahami  dengan  mudah  teks  dan  tuturan

otentik dan canggih dalam laras okupasional dan ilmiah

dengan  kosakata  berfrekuensi  rendah  dan  bernuansa;

mampu  menuangkan  dan  merangkum  gagasan  serta

berargumentasi dalam berbagai topik secara spontan dan

lancar;  serta  mampu menghasilkan wacana lisan yang

kohesif dan koheren.

6 Lanjut Tinggi 

(setara dengan 

CEFR: C2)

Berikut contoh pemberian skor kepada peserta tes.

Hasil Tes TIBA Bisnis

CIMB Niaga

No. NAMA Tata

Bhs*

Membaca

*

Menyimak

*

Berbicara

*

TOTAL

1. Lee Kai 

Kwong

3

Madya 

Tengah

3

Madya 

Tengah

3

Madya 

Tengah

2,64

Madya 

Rendah

2,91 (3)

Madya 

Tengah
2. Amirul 

Nasir

3,45

Madya 

Tengah

4,2

Madya 

Tinggi

4,05

Madya 

Tinggi

3,40

Madya 

Tengah

3,775 (4)

Madya 

Tinggi
*Skala penilaian 1—6
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*Nilai terendah yang dianggap layak adalah: 4 (sebagai proficiency test)

3. Jenis TIBA TKA BIPA UI

Sejalan  dengan  kebutuhan  klien  dari  berbagai  perusahaan,  BPA UI

mempersiapkan tiga  paket  tes  TIBA TKA. Ketiga  paket  tersebut  adalah  Paket

TIBA TKA Tingkat Dasar, Paket TIBA TKA Tingkat Madya, dan Paket TIBA

TKA (umum). Setiap paket terdiri atas empat tes:

1. Tes tulis :  Tes Kemahiran Menyimak, Tes Kemahiran Membaca, dan Tes

Pengetahuan Tata Bahasa 

2. Tes lisan :  Tes Kemahiran Berbicara

Sasaran  ketiga  paket  TIBA  TKA  tersebut  tentu  saja  berbeda-beda,  sesuai

kebutuhan. 

Paket TIBA

TKA

Sasaran Peserta Contoh materi

Paket TIBA 

TKA Tingkat 

Dasar

Telah mempelajari 

bahasa Indonesia 

khusus TKA 

selama 250 jam

 Kartu nama 

 Memo singkat

 Susunan organisasi/ pimpinan 

perusahaan

 Iklan sewa rumah/ apartemen

 Kegiatan sehari-hari

 Dll.
Paket TIBA 

TKA  Tingkat 

Madya

Telah mempelajari 

bahasa Indonesia 

khusus TKA 

selama 250—500 

jam

 Undangan rapat

 Pos-el

 Lowongan kerja

 Teks pendek keterangan gambar di 

surat kabar

 tips

 Tabel/grafik

 Tugas kerja

 Dll.
Paket TIBA Telah mempelajari Variasi materi TIBA TKA Tingkat 
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TKA (umum) bahasa Indonesia 

khusus TKA 

selama 250—750 

jam

Dasar dan Madya

 Surat keluhan

 Berita pendek

 Dll.

Adapun jumlah soal dan lama penyelenggaraan tes untuk setiap paket sama, yaitu

sebagai berikut.

Kemahiran Jumlah Soal Waktu Tes
Tes Kemahiran 

Menyimak

40 60 menit

Tes Kemahiran Membaca 40 60 menit
Tes Pengetahuan Tata 

Bahasa

40 45 menit

Tes Kemahiran Berbicara 2—3 15 menit
TOTAL LAMA TES 3 jam

4. Manfaat Mengikuti Tes TIBA TKA BIPA UI

Seperti  telah  dijelaskan  sebelumnya,  Tes  TIBA  TKA  yang  disusun

Program BIPA ini memang awalnya ditujukan sebagai tes kemahiran berbahasa

Indonesia bagi tenaga kerja asing, untuk mengetahui tingkat kemahiran berbahasa

Indonesia peserta tes (sebagai proficiency test). Akan tetapi, tes ini pada akhirnya

juga  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengetahui  kemampuan  berbahasa  Indonesia

peserta tes setelah mengikuti pembelajaran (sebagai achivement test). Selanjutnya,

berdasarkan hasil tersebut, pihak penyelenggara pembelajaran dapat melakukan

peningkatan  kemampuan  berbahasa  Indonesia  peserta  sesuai  target  yang

diharapkan.  Sampai  saat  ini  belum  ada  panduan  capaian  keberhasilan

pembelajaran khusus untuk para tenaga kerja asing, setiap lembaga penyelenggara

program  BIPA  biasanya  mencoba  menyusunnya  sendiri-sendiri  berdasarkan

penjenjangan BIPA yang umum.   

Sebagai hasil dari tes tersebut, kami memberikan skor dan deskripsi terkait

kemampuan peserta tes. Kami juga dapat memberikan balikan berupa rincian hal-
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hal yang masih belum dikuasai peserta dalam tes kemahiran yang telah diikuti

peserta, termasuk tes pengetahuan tata bahasa, apabila dibutuhkan. 

Berikut contoh balikan yang diberikan kepada peserta tes.

CIMB Niaga

Nama: Lee Kai Kwong

Warga Negara: Singapura
TATA 

BAHASA

MEMBACA MENYIMAK BERBICARA

1. Kalimat 

pasif 

dengan 

konjungsi

‘yang’

2. Imbuhan 

MeN-kan 

(Fokus 

Arah)

3. Kalimat 

imperatif 

dengan 

imbuhan 

MeN-kan 

transitif

4. Imbuhan 

nomina 

Pe- 

(profesi)

5. Bentuk 

Se- + Adj

6. Imbuhan 

konfiks 

1. Format surat

2. Ungkapan dalam 

laras iklan

3. Topik teks

4. Maksud kalimat

5. Konsep 

keterangan waktu

6. Maksud 

ungkapan khas 

tentang pekerjaan

1. Maksud 

pembicaraan 

dengan intonasi 

tertentu

2. Menyimpulkan

3. Topik percakapan

4. Memahami saran,

kesan, 

permintaan, 

perintah

5. Memahami ciri-

ciri tips

6. Memahami 

penjelasan survei

7. Memahami 

informasi spesifik

dari data

1. Menggunakan 

kalimat kompleks

dengan konjungsi

dan jenis kalimat 

yang bervariasi

2. Memproduksi 

kalimat yang 

menunjukkan 

alasan dengan 

bervariasi

3. Menggunakan 

kosakata  dalam 

bahasa Indonesia

4. Membuat kalimat

perbandingan 

secara bervariasi

5. Menggunakan 

adverbia waktu 

yang bervariasi

6. Menggunakan 

kata atau 

ungkapan yang 

menyatakan 
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ber-an

7. Konjungsi

pertentan

gan

pendapat

7. Memproduksi 

kalimat 

penyimpulan 

yang bervariasi

Apabila peserta mengikuti tes TIBA TKA sebagai tes kemahiran berbahasa

Indonesia (proficiency  test), kami juga memberikan rekomendasi kepada peserta

tes, seperti contoh berikut.

Rekomendasi

No. Nama Rekomendasi

1. Lee Kai Kwong  Secara  keseluruhan  nilai  belum  mencukupi.

Nilai  kemahiran  Membaca,  Menyimak,

Berbicara, pengetahuan Tata Bahasa masih di

bawah standar kelayakan (4). 

 Harus  meningkatkan  kemampuan  berbahasa

Indonesia  untuk semua kemahiran,  termasuk

pengetahuan  Tata  Bahasa.  Kemahiran

Berbicara  yang  nilainya  masih  jauh  dari

standar  kelayakan  disebabkan  penggunaan

struktur  kalimat  dan  kosakata  yang  banyak

terpengaruh bahasa Melayu.

Simpulan 

Program BIPA LBI FIB UI telah mengembangkan tes kemahiran berbahasa

Indonesia  untuk tenaga kerja  asing atau TIBA sejak tahun 2015. Tes ini  telah

digunakan  untuk  menguji  kemampuan  berbahasa  Indonesia  para  tenaga  kerja

asing  yang  membutuhkan.  Dengan  demikian,  tes  ini  telah  teruji  dan  dapat
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dipertanggungjawabkan  keberadaannya.  Semoga  keberadaan  tes  ini  dapat

membantu penyelenggara program BIPA yang ingin mengembangkan tes serupa,

baik untuk kebutuhan sebagai tes kemahiran maupun sebagai tes keberhasilan atau

capaian pembelajaran yang diberikan. Hal ini merupakan salah satu upaya pihak

penyelenggara program BIPA dalam memartabatkan bahasa Indonesia di kalangan

negara sendiri maupun internasional. 
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Catatan Penyajian dan Isu Penting
Tes  kemampuan  bahasa  pada  penutur  asing  perlu  ditingkatkan.  Tujuan  UI
membuat  itu  adalah   untuk  memfasilitasi  penutur  asing  untuk  mengetahui
kemampuan  mereka  dalam bahasa  Indonesia.  Kemampuan mereka  dinilai  dari
skala 1—6 yang dites antara lain kemampuan menyimak, membaca,  berbicara,
dan  tata  bahasa.  Tes  yang  dilakukan  disesuaikan  dan  fleksibel  dalam
pelaksanaannya. Satu orang pun dapat dilayani. Tentu dengan biaya yang lebih
tinggi. 
 
Tes harus dapat menyesuaikan kebutuhan kualifikasi penutur yang ingin 
dituju. (beda tes untuk akademisi dan untuk pekerja profesional)

Diskusi/Tanya Jawab
Penanya 1
Nama : Dayu 
Instansi : Bali
Pertanyaan :  1) Apakah tes dapat dikembangkan berdasar bagian pekerjaan? 2) 

Apakah bisa diadakan tes tersebut di Bali
Tanggapan : 1) Sangat bisa, perlu uji bahan. 2) Bisa, UI pernah melayani 27 
peserta di luar negeri. 
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