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Kini Perusahaan Bisa Mengecek Kualitas Bahasa Inggris Pelamar di Karir.com
Kerja Sama Karir.com & EF Hadirkan EFSET Setara TOEFL & IELTS
Karir.com dan EF (English First) bekerja sama untuk menjawab kebutuhan perusahaan dan organisasi akan
kebutuhan calon staf yang mampu berbahasa Inggris, juga untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
2015. Kerja sama ini menghadirkan alat tes Bahasa Inggris EFSET di situs Karir.com.
Dengan EFSET, calon pelamar dapat mengetes kemampuan Bahasa Inggrisnya, lalu memajang hasilnya di halaman
profilnya di Karir.com. Perusahaan atau HRD kemudian dapat melihat skor pelamar di halaman profil tersebut. EFSET
adalah alat pengukur kompetensi Bahasa Inggris standar internasional yang setara dengan TOEFL dan IELTS.
Berdasarkan hasil riset EF English Proficiency Index (EPI) terhadap 750.000 pengambil tes di 63 negara, tingkat
penguasaan Bahasa Inggris Indonesia mendapat predikat “Moderate Proficiency,” yakni di peringkat ke-24 dengan
skor 52,74. Di Asia sendiri, Indonesia mendapat peringkat ke-6 setelah Malaysia (59,73), Singapura (59,58), Korea
Selatan (53,62), India (53,54) dan Jepang (52,88).
Menurut peneliti ASEAN Study Center, kualitas angkatan kerja Indonesia masih minim khususnya yang menguasai
Bahasa Inggris. Hal ini merupakan tantangan yang besar dalam menghadapi MEA.
“Saat ini kebutuhan akan talenta yang mampu berbahasa Inggris menjadi suatu keharusan, bahkan tak hanya di
perusahaan-perusahaan besar atau korporasi dan organisasi internasional, namun juga perusahaan-perusahaan
lokal,” jelas Director of Business Development Karir.com Rosy Mentang. “Setiap kandidat dituntut mampu
berbahasa Inggris, minimal pasif atau tertulis,” tambahnya.
“Mengenai MEA, jangan hanya dianggap sebagai tantangan tetapi juga sebagai kesempatan bagi talenta-talenta
Indonesia untuk bersinar. Tetapi tentu saja secara skill harus siap, dan mental juga peka terhadap perubahan.
Terutama mengenai kemampuan berbahasa Inggris, karena itu adalah bekal utama untuk bersaing,” kata Rosy.
Rosy menjelaskan bahwa EFSET dipilih karena setara dengan tes kompetensi Bahasa Inggris berstandar internasional
TOEFL dan IELTS. “Yang membuat daftar pertanyaan EFSET sama dengan yang membuat daftar pertanyaan TOEFL,”
jelas Rosy.
Hal ini didukung pernyataan Patricia Setyadjie, Country Manager EF English Center for Adults Indonesia,
“Penyusunan EFSET melibatkan para ahli assessment top dunia, yakni Dr. Lyle Bachman (Bapak Assessment Bahasa
Dunia), Dr. Mari Pearlman (mantan Vice President ETS) dan Dr. Richard Luecht (ahli psikometrik).”
Menurut Patricia, inovasi kerja sama Karir.com dan EF ini akan menambah nilai kompetitif para pelamar, karena
Perusahaan akan melihat mereka sebagai kandidat yang lebih berkualitas. “Dengan EFSET, Pencari Karir di Karir.com
akan semakin mudah meraih karir impiannya,” tuturnya.
Menurut EF EPI, penguasaan Bahasa Inggris terkait erat dengan persaingan ekonomi. Hal ini diukur dari pendapatan
per kapita, pertumbuhan bisnis, indeks pembangunan manusia dan tingkat kemakmuran. Tingkat pendidikan dan
penguasaan internet pun berbanding lurus dengan tingkat penguasaan Bahasa Inggris.
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Temuan menarik EF EPI di Indonesia yakni kota-kota dengan tingkat penguasaan Bahasa Inggris tertinggi adalah
Jakarta (55,40), Bandung (54,99), Yogyakarta (53,34), Tangerang (52,49) dan Semarang (52,24). Sedangkan di dunia,
negara-negara dengan skor tertinggi adalah Denmark (69,30), Belanda (68,99), Swedia (67,80), Finlandia (64,40),
Norwegia (64,33), Polandia (64,26) dan Austria (63,21).
Tes EFSET yang difiturkan di situs Karir.com akan menganalisa kemampuan Bahasa Inggris calon pelamar dalam tiga
level: basic, medium, high. Tes terdiri dari satu sesi kemampuan membaca (reading) dan satu sesi kemampuan
mendengarkan (listening). Total ada 10-15 pertanyaan.
Setelah menyelesaikan tes selama 15 menit secara online, hasil tes akan tampil di halaman Pencari Karir di situs
Karir.com. Perusahaan atau HRD bisa melihat skor pelamar dengan membuka halaman profilnya dan menjadi
pertimbangan dalam rekrutmen.
EFSET bisa diakses di alamat karir.com/efset. Pencari Karir dapat melakukan tes lebih dari satu kali dan bisa memilih
ingin menampilkan skor tes di halaman profilnya atau tidak. Menurut Patricia, EFSET menggunakan mesin Pengujian
Multitahap Adaptif Komputer, sehingga meski seorang Pencari Karir melakukan tes ini berulang-ulang,
pertanyaannya tidak akan sama.
***

Tentang Karir.com
Karir.com adalah Portal Karir pertama di Indonesia, berdiri tahun 1999. Sejak Desember 2014 Karir.com menjadi bagian dari
Emtek Group, sebuah grup dengan 3 divisi bisnis utama: Media, Telekomunikasi & Solusi IT, dan Konektivitas. Beberapa
portofolio Media Online Emtek: Liputan6.com, lakupon.com, vidio.com, dan kini Karir.com – menyediakan layanan bagi
perusahaan untuk mendapatkan talenta terbaik melalui media online. karir.com
Tentang EF
Penyedia pelatihan Bahasa Inggris untuk Olimpiade Beijing 2008 dan Olimpiade Rio 2016. Di bawah naungan EF Education First,
EF English First kini telah menjadi sekolah bahasa terbesar di Indonesia dan dunia. Perusahaan pendidikan swasta terbesar di
dunia dengan lima belas anak perusahaan dan organisasi nirlaba yang seluruhnya bergerak di bidang pembelajaran bahasa,
perjalanan edukasi dan program akademis bergelar. ef.co.id

Keterangan lebih lanjut hubungi:
Rosy Mentang
Director of Business Development
PT Karir Komunika Pratama
Jl. Bumi No. 10 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120
rosy@karir.com
082292133919

Karir.com: Jl. Bumi No. 10 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 Telp: 021-29305891 Fax: 021-29305921 www.karir.com

