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3 Sistem Pendidikan di Inggris 

 

Kata Pengantar 
 

Assalamualaykum wr. wb. 

Salam sejahtera. 

Buku ini dibuat untuk memudahkan para siswa, mahasiswa, orang tua, guru, dosen, 

pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat lainnya dalam mempelajari sistem 

pendidikan di Inggris. Karena sistem pendidikan di Indonesia lebih banyak 

dipengaruhi oleh sistem pendidikan di Belanda, maka sistem pendidikan di Indonesia 

mempunyai cukup banyak perbedaan dengan sistem pendidikan di Inggris. Untuk itu, 

buku ini diharapkan dapat menjadi sumber awal dalam mengerti sistem pendidikan di 

Inggris. Untuk mengerti lebih dalam lagi, maka semua sumber dari buku ini 

disampaikan dalam Daftar Pustaka yang dapat diakses dan dipelajari lebih lanjut. 

Selain dalam bentuk tercetak, buku ini juga dapat diperoleh secara cuma-cuma dari 

website http://atdikbudlondon.com. Silakan unduh file buku ini dan sebarluaskan 

kepada siapapun yang memerlukannya. 

Tiada gading yang tidak retak. Demikian pula buku ini. Seandainya para pembaca 

menemukan hal-hal yang dapat diperbaiki, maka dengan segala kerendahan hati, kami 

menerima semua saran perbaikan dan kritik yang membangun via email 

di atdikbud_london@yahoo.com. Terima kasih banyak sebelumnya. 

Semoga buku ini ada manfaatnya bagi kita semua. 

Wassalamualaykum wr. wb. 

London, September 2012 

T. A. Fauzi Soelaiman 

M. Fauzan Adziman 
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4 1. Latar Belakang Pendidikan di Inggris 

Di Inggris, pertama 

kali program wajib 
belajar diberlakukan 

pada tahun 1880 

1. Latar Belakang Pendidikan di Inggris 

Sejarah berdirinya lembaga pendidikan di United Kingdom atau Kerajaan Inggris 

(selanjutnya disebut Inggris) sudah mulai tercatat sejak akhir abad ke-6, yaitu dalam 

periode sejarah Inggris Anglo-Saxon. Sekolah yang diperkirakan pertama berdiri di 

Inggris adalah sebuah grammar school1 yang didirikan pada tahun 598 di Canterbury, 

England [1-3].  

Inggris merupakan rumah bagi beberapa universitas tertua di dunia. Universitas 

Oxford merupakan universitas pertama yang tercatat berdiri dalam sejarah Inggris. 

Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa universitas tertua di negara berbahasa 

Inggris ini telah memulai pengajaran sejak tahun 1096 dan berkembang pesat sejak 

tahun 1167 [4]. Pada tahun 1209, beberapa orang cendekia dari Universitas Oxford 

memutuskan hengkang dan pindah ke Cambridge, yang kemudian menjadi cikal bakal 

berdirinya Universitas Cambridge [1]. Di bagian utara, Universitas St. Andrews 

didirikan pada tahun 1413 menjadikannya  universitas paling tua di Skotlandia [2]. 

Salah satu tonggak penting dalam sejarah 

pendidikan di Inggris adalah pertama kalinya 

program wajib belajar diberlakukan, yaitu pada 

tahun 1880. Wajib belajar diberlakukan saat itu 

hanya untuk anak berusia 5 sampai dengan 10 

tahun. Batas akhir usia wajib belajar kemudian 

bertambah secara bertahap dan mencapai usia 14 

tahun pada tahun 1918. Tahun 1947 dan tahun 1973, batas akhir usia tersebut kembali 

masing-masing meningkat menjadi 15 dan 16 tahun. Dengan diberlakukannya undang-

undang Education and Skills Act 2008, mulai tahun 2013 sampai dengan 2015, batas 

akhir usia wajib belajar tersebut akan bertahap meningkat menjadi 18 tahun [5, 6].  

2. Pendidikan di Inggris 

Sistem pendidikan di Inggris dibagi berdasarkan empat negara yang tergabung di 

dalamnya, yaitu England, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Setiap negara memiliki 

sistem terpisah di bawah pemerintahan masing-masing: Pemerintah Inggris 

bertanggung jawab atas England, selanjutnya Pemerintah Skotlandia, Pemerintah 

Wales dan Eksekutif Irlandia Utara bertanggung jawab terhadap sistem pendidikan 

                                                                            
1 Grammar school  adalah tipe sekolah di Inggris yang mensyaratkan kemampuan akademis yang 

tinggi dalam proses seleksi calon siswa dan dalam pembiayaannya dibantu oleh pemerintah. 
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negara masing-masing. Peta administratif Inggris secara demografi ditunjukkan pada 

Gambar 1.   

Buku ini menyajikan informasi sistem pendidikan di Inggris, utamanya membahas 

sistem pendidikan di England. Sedangkan untuk sistem pendidikan di Skotlandia, 

Wales dan Irlandia Utara disajikan sebagai informasi tambahan atau pembanding. Hal 

ini didukung oleh sebaran demografi penduduk empat negara tersebut dengan 

mayoritas jumlah penduduk berada di England sebanyak 52 juta jiwa (83,8%) dari 

total 62 juta jiwa populasi Inggris (2010). Populasi Skotlandia, Wales dan Irlandia 

Utara masing-masing berjumlah sekitar lima juta (8,4%), tiga juta (4,8%) dan dua juta 

jiwa (3%) [7].  

 

Gambar 1. Peta Administratif Inggris [8]. 

2.1 Struktur Dasar Sistem Pendidikan di Inggris 

Pada sub bab ini akan dijelaskan secara singkat mengenai sistem pendidikan di Inggris 

yang umunya dibagi menjadi beberapa jenjang berdasarkan umur (lihat Tabel  1): 

(1) Pendidikan pra-primer (pre-primary education), usia 3-4 tahun 
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6 2. Pendidikan di Inggris 

(2) Pendidikan primer (primary education), usia 4-11 tahun  

(3) Pendidikan sekunder (secondary education), usia 11-16 tahun 

(4) Pendidikan lanjutan (further education), usia 16-18 tahun  

(5) Pendidikan tinggi (higher education), usia di atas 18 tahun  

Pendidikan wajib belajar dimulai sejak pendidikan primer saat anak-anak menginjak 

usia 5 tahun dan berakhir sampai dengan usia 16 tahun2. Batas akhir usia wajib belajar 

ini akan berubah secara bertahap mulai tahun 2013 menjadi 18 tahun pada tahun 

2015 [5]. Umumnya siswa setelah menyelesaikan pendidkan sekunder (usia 16 tahun), 

lalu mengambil ujian General Certificate of Secondary Education (GCSE), untuk 

kemudian melanjutkan ke pendidikan lanjutan (further education) selama 2 tahun. 

Umumnya setelah mendapatkan nilai GCSE siswa di Inggris mengambil kualifikasi AS 

(Advanced Subsidiary) level yang kemudian dilanjutkan dengan A-Level, yang dapat 

diambil di sekolah yang sama, sixth form college atau further education college. A-Level 

biasanya dipakai sebagai syarat melanjutkan pendidikan ke universitas. Selain A-Level 

terdapat beberapa pilihan lain seperti kualifikasi Business and Technology Education 

Council (BTEC), International Baccalaureate (IB), Cambridge Pre-U dan sebagainya, 

termasuk pilihan melanjutkan ke berbagai sekolah tinggi kejuruan [5].  

Bagi yang memilih sekolah kejuruan dan ingin memasuki lapangan kerja dengan lebih 

cepat mereka dapat mengambil pendidikan kejuruan (vocational), sebagai contoh, 

pendidikan untuk mendapatkan sertifikat National Vocational Qualification (NVQ). 

Pemegang kualifikasi pendidikan kejuruan NVQ tetap mempunyai peluang untuk dapat 

meneruskan pendidikan mereka ke tingkat perguruan tinggi atau universitas, setelah 

memenuhi beberapa ketentuan akademis [9]. 

Pendidikan tinggi (higher education) umumnya dimulai dengan tiga tahun pendidikan 

setingkat sarjana atau bachelor’s degree. Kemudian, pendidikan pascasarjana dimulai 

dengan pendidikan tingkat master yang biasanya dapat ditempuh dalam waktu satu 

tahun. Tingkat pendidikan tertinggi di tahapan ini adalah pendidikan tingkat doktor 

yang setidaknya ditempuh selama tiga tahun.  

Di tingkat nasional, pendidikan di England diawasi pemerintah pusat yaitu oleh 

Departemen Pendidikan (Department for Education - DfE) dan Departemen Bisnis, 

Inovasi dan Keterampilan (Department for Business, Innovation and Skills - BIS). Namun 

untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat daerah, masing-masing pemerintah 

daerah diberi tanggung jawab dalam pengelolaannya. Bagian selanjutnya buku ini akan 

menjelaskan keterangan singkat di atas lebih mendalam. 

                                                                            
2 Batas akhir usia wajib belajar akan berubah dari 16 tahun menjadi 18 tahun pada tahun 2015 berdasarkan 

undang-undang  Education and Skills Act 2008.  Aturan ini akan diterapkan secara bertahap mulai tahun 2013. 
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Tabel  1. Sistem pendidikan di Inggris berdasarkan kelompok usia [9, 10]. 

Usia England dan Wales Irlandia Utara Skotlandia 

3 Nursery Non-compulsory Nursery Non-compulsory Nursery 
Non-

compulsory 

4-5 Reception  Foundation Stage 

Primary 

Education 

 Year 1 Foundation Stage 

Primary 

Education 

Nursery 
Non-

compulsory 

5-6 Year 1 
Key Stage 1  

Year 2 
Key Stage 1  

P1 

Primary 

Education 

6-7 Year 2 Year 3 P2 

7-8 Year 3 

Key Stage 2 

Year 4 

Key Stage 2 

P3 

8-9 Year 4 Year 5 P4 

9-10 Year 5 Year 6 P5 

10-11 Year 6 Year 7 P6 

11-12 Year 7 

Key Stage 3 
Secondary 

Education 

Year 8 

Key Stage 3 
Secondary 

Education 

P7 

12-13 Year 8 Year 9 S1 Secondary 

Education /  

SCE Standard 

Grade 

13-14 Year 9 Year 10 S2 

14-15 Year 10 
Key Stage 4/GCSE 

Year 11 
Key Stage 4/GCSE 

S3 

15-16 Year 11 Year 12 S4 

Akhir usia wajib belajar3 (akan berubah mulai 2013 [5])  

16-17 Year 12  
Sixth Form /  

A-Level, BTEC,  

Cambridge Pre-U,  

IB, dsb. 

Further 

Education 

Year 13 
Sixth Form /  

A-Level, BTEC,  

Cambridge Pre-U,  

IB, dsb. 

Further 

Education 

S5 
Further 

Education / 

SCE Higher 

Grade 17-18 Year 13 Year 14 S6 

18+ Higher Education 

                                                                            
3 Batas akhir usia wajib belajar akan berubah dari 16 tahun menjadi 18 tahun pada tahun 2015 berdasarkan undang-undang  Education and Skills Act 

2008.  Aturan ini akan diterapkan secara bertahap mulai tahun 2013. 
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8 2. Pendidikan di Inggris 

2.2 Organisasi Lembaga Pendidikan di Inggris 

Laporan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa 91% siswa angkatan sekolah di 

England terdaftar di sekolah-sekolah yang pembiayaannya mendapat bantuan 

pemerintah dan sisanya berada di sekolah-sekolah swasta. Angka tersebut diikuti di 

Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara, yang masing-masing menunjukkan 95%, 97% 

dan 98% [3].  

2.2.1 Tipe Sekolah 

Terdapat dua tipe sekolah di Inggris berdasarkan sumber pembiayaannya, yaitu: (1) 

sekolah yang dibiayai pemerintah (publicly-funded schools) atau ‘state school’ dan (2) 

sekolah swasta (non grant-aided schools) atau ‘private school’. Sekolah yang dibiayai 

pemerintah  (state schools) dibagi menjadi yang tergolong umum (maintained schools), 

yang dibiayai melalui pemerintah daerah (local authority) dan yang tergolong khusus. 

Contoh-contohnya diberikan pada bagian di bawah ini. Sedangkan sekolah swasta, 

yaitu sekolah yang tidak menerima pendanaan dari pemerintah sama sekali juga 

dikenal dengan istilah sekolah independen.  Selain itu, baru-baru ini pemerintah 

Inggris memperkenalkan sistem baru yang dinamakan free school [11, 12]. 

State School 

Berikut sekolah-sekolah  state school yang tergolong umum [11]: 

1. Community School 

Sekolah jenis ini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk 

aktivitas perekrutan staf, pemilikan tanah dan gedung serta dalam 

menentukan persyaratan masuk jika terdapat lebih banyak peminat 

dibandingkan kursi yang tersedia. Umumnya sekolah jenis ini digabungkan 

bersamaan dengan pengembangan lingkungan sekitar misalnya 

pengembangan fasilitas bersama, pengasuhan anak dan kelas-kelas untuk 

orang dewasa. 

 

2. Foundation dan Trust School 

Foundation school dikelola oleh suatu dewan pengurus yang dapat 

mempekerjakan karyawan dan dapat menentukan persyaratan masuk 

sekolah. Tanah dan bangunan biasanya dimiliki oleh dewan pengurus atau 

yayasan nirlaba. Trust school merupakan suatu jenis foundation school namun 

memiliki ikatan kerjasama nirlaba dengan badan lain. 
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3. Voluntary-aided School 

Sekolah yang masuk tipe ini biasanya sekolah yang berlandaskan agama 

atau 'faith' school. Siapa saja dapat mengirimkan aplikasi untuk masuk 

sekolah jenis ini. Gedung sekolah dan tanah umumnya dimiliki oleh lembaga 

nirlaba, seringkali organisasi berlatar belakang keagamaan. Dewan pengurus 

dibebankan biaya pengelolaan gedung dan pemeliharaannya. 

 

4. Voluntary-controlled School 

Jenis sekolah ini mirip dengan voluntary-aided school, hanya saja dikelola 

sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Perekrutan staf dan kriteria 

persyaratan masuk juga diatur oleh pemerintah daerah setempat. 

Adapun state school yang tergolong khusus, contohnya: 

5. Academies 

Sekolah yang termasuk jenis ini dikelola secara independen. Sekolah 

didirikan berdasarkan kerjasama berbagai pihak termasuk didalamnya 

pemerintah,  pihak swasta, kelompok sukarelawan dan organisasi 

berlandaskan agama. Baik tanah maupun gedung dibeli secara patungan, 

namun pemerintah melalui yang menyediakan biaya pemeliharaan. 

 

6. Faith School 

Sekolah jenis ini dikelola sama dengan sekolah yang didanai pemerintah 

lainnya, namun dalam kurikulumnya, persyaratan masuk dan kebijakan 

pegawai dapat merefleksikan status sebagai sekolah berbasis agama. 

 

7. Grammar School 

Sekolah tipe ini memilih semua atau mayoritas siswanya berdasarkan 

kemampuan akademis yang dimiliki calon siswa. 

Private School 

Private school  atau sekolah independen memiliki kebebasan menentukan kurikulum 

dan persyaratan masuk. Paling tidak terdapat 2.300 sekolah independen di Inggris. 

Sekolah ini dibiayai oleh uang masuk yang dibayar orang tua murid [11].  

Free School 

Free school pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 2010. 

Sekolah ini tetap didanai oleh pemerintah namun tidak dikelola oleh pemerintah 

daerah seperti umumnya state school. Sekolah dapat didirikan oleh sekelompok 
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10 2. Pendidikan di Inggris 

masyarakat tertentu misalnya orang tua murid, guru, yayasan nirlaba, universitas, 

kelompok agama dan lain-lain yang disetujui pendanaannya oleh pemerintah. Sekolah 

ini didirikan bukan untuk tujuan profit dan dalam penerimaan siswanya tidak boleh 

bersifat selektif. Dengan keterlibatan masyarakat diharapkan sekolah seperti ini dapat 

menyaingi atau mengungguli sekolah-sekolah swasta yang memiliki kebebasan dalam 

pengelolaannya yang selama ini hanya dapat ditempuh kalangan berada. Perencanaan 

kurikulumnya diatur oleh kepala sekolah, termasuk gaji guru sampai dengan kalender 

akademik sekolah. [12].  

Pada bulan September 2011 telah dibuka sekolah pertama jenis ini di England, 

kemudian berkembang menjadi 24 sekolah dan pada bulan September 2012, 

pemerintah Inggris mengumumkan akan ada tambahan 55 sekolah baru yang berdiri. 

Lebih lanjut, Departemen Pendidikan Inggris telah menyetujui pembukaan 114 

sekolah lainnya pada tahun ajaran 2013.  

Tipe sekolah seperti ini juga dikenalkan untuk tingkat lanjutan yang disponsori oleh 

universitas dan dinamakan University Technical Colleges (UTC). UTC didanai dan 

dikelola seperti free school namun manajemennya harus dipimpin oleh universitas. 

UTC diperuntukkan bagi siswa usia 14 sampai dengan 19 tahun. Dari 79 sekolah yang 

sudah dan akan dibuka bulan September 2012, terdapat 13 sekolah yang tergolong 

UTC [13]. 

Berikut uraian mengenai berbagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap 

pendidikan di England mulai dari tingkat tertinggi yaitu 'Nasional' kemudian 'Lokal' 

sampai dengan tingkat 'Lembaga' [3]. 

2.2.2 Tingkat Nasional 

Tanggung jawab terhadap pelayanan pendidikan di England berada di tangan dua 

kementerian pemerintah Inggris, yaitu: Departemen Pendidikan (Department for 

Education - DfE) dan Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan (Department for 

Business, Innovation and Skills - BIS). Tanggung jawab DfE antara lain merencanakan 

dan memantau pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah, menjamin penyediaan 

layanan pendidikan terpadu bagi siswa dan merumuskan kebijakan terkait anak-anak 

dan remaja. Sedangkan BIS bertanggung jawab terhadap sains dan inovasi, 

keterampilan, pendidikan lanjutan dan tinggi serta perusahaan [3].  

Selain kedua lembaga kementerian pemerintahan tersebut, terdapat pula lembaga lain 

yang berkecimpung dalam sistem pendidikan di tingkat nasional. Salah satunya adalah 

Ofsted atau Office for Standards in Education, Children's Services and Skills. Ofsted 

merupakan lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan 
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dan pengaturan panti sosial dan penitipan anak (day care and children's social care), 

dan pemeriksaan terhadap pelayanan anak-anak, sekolah, perguruan tinggi, pelatihan 

guru tingkat dasar, youth work, kerja praktek dan pendidikan orang dewasa. Pada 

tingkat pendidikan tinggi, badan Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) 

menyediakan layanan penjaminan mutu di seluruh Inggris. Badan tersebut bersifat 

independen dari pemerintah Inggris dan dinaungi oleh berbagai organisasi yang 

merepresentasikan kepala berbagai lembaga pendidikan di Inggris [3].  

Dalam hal pembiayaan pendidikan, badan yang dinamakan The Education Funding 

Agency (EFA) bertanggung jawab terhadap pendanaan untuk pendidikan usia antara 3 

sampai dengan 19 tahun. Badan ini erat kaitannya dengan Departemen Pendidikan 

(DfE). Sedangkan untuk pendanaan dan pengawasan pelatihan (skills training) dan 

pendidikan lanjutan (further education) untuk usia di atas 19 tahun, dibebankan 

kepada Skills Funding Agency yang merupakan rekan kerja Departemen Bisnis, Inovasi 

dan Keterampilan (BIS). Lembaga tingkat nasional yang bertanggung jawab terhadap 

pendanaan pendidikan tingkat tinggi (higher education) adalah lembaga Higher 

Education Funding Council for England (HEFCE). Biaya langsung (direct cost) untuk 

pembiayaan riset spesifik didanai oleh UK Research Councils, yang menurut undang-

undang berada di bawah pengawasan BIS dengan wilayah pendanaan mencakup 

seluruh Inggris [3]. 

2.2.3 Tingkat Daerah  

Di tingkat daerah (local level), tanggung jawab pengelolaan sekolah yang didanai 

publik atau pemerintah berada di tangan pemerintah daerah (local authority) atau 

biasa disebut LA. Merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memenuhi 

kebutuhan generasi muda usia sekolah di daerahnya, antara usia 3 sampai 19 tahun 

atau 3 sampai 25 tahun bagi peserta sekolah luar biasa. Dalam pelaksanaannya, 

pemerintah daerah bertugas mendistribusikan dana dari pemerintah pusat ke sekolah-

sekolah pemerintah di daerahnya [3].  

2.2.4 Tingkat Lembaga 

Setiap lembaga pendidikan memiliki dewan pengurus (governing body) yang 

bertanggung jawab terhadap arahan perkembangan institusi. Berdasarkan hukum, 

sekolah pemerintah yang tergolong dalam maintained schools terbagi menjadi sekolah 

(1) komunitas (community), (2) voluntary  dan (3) foundation. Umumnya sekolah yang 

termasuk dalam kategori komunitas didirikan dan didanai secara penuh oleh 

pemerintah daerah (local authorities). Sekolah voluntary umumnya didirikan oleh 

badan yang bersifat nirlaba (voluntary), yaitu gereja, oleh karena itu pihak pendiri 
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12 2. Pendidikan di Inggris 

memiliki kewenangan dalam pengelolaannya. Sekolah jenis ini juga menerima bantuan 

dana dari pemerintah daerah walaupun mereka tetap memiliki tanggung jawab 

sebagai pengelola utama. Foundation school  juga dibantu pembiayaannya oleh 

pemerintah daerah, namun dikelola oleh dewan pengurus sekolah (school governing 

body) atau yayasan amal [3].  

Semua lembaga pendidikan tingkat lanjutan dan tinggi memiliki kewenangan otonomi 

penuh. Lembaga pendidikan tinggi yang berbentuk ‘universitas’ diberi kewenangan 

oleh parlemen melalui undang-undang untuk mengembangkan sendiri jurusan mereka 

dan memberikan gelar [3]. 

 

Lembaga Pendidikan di Skotlandia 

Tanggung jawab pengawasan dan pengembangan sistem pendidikan di 

Skotlandia berada langsung di bawah Menteri Pertama (The First Minister). 

Tanggung jawab harian diemban oleh Menteri Kabinet bidang Pendidikan 

(Cabinet Secretary for Education and Lifelong Learning), yang terdiri 

dari Minister for Children and Young People dan Minister for Learning Skills. 

Mereka dilayani oleh Direktorat Jenderal bidang Pembelajaran dan 

Keahlian (Learning and Skills)  Pemerintah Skotlandia. Para menteri diberi 

nasehat oleh badan yang dinamakan Education Scotland, yang utamanya 

memberi masukan perihal kurikulum dan evaluasi bidang pendidikan. 

Ujian nasional diselenggarakan di bawah Scottish Qualifications Authority. 

Menyangkut pendanaan, The Scottish Funding Council (SFC) yang 

bertanggung jawab terhadap pembiayaan kegiatan pengajaran dan riset di 

42 sekolah tinggi (college) yang dibiayai pemerintah dan 20 institusi 

perguruan tinggi (higher education institution) [14].  

Seperti halnya England, pengelolaan di tingkat lokal diatur dan dikelola 

oleh pemerintah daerah masing-masing, yang dinamakan Local Authorities 

(LAs). Dalam kenyataannya, urusan pengelolaan keuangan diserahkan 90% 

kepada kepala sekolah. Bahkan untuk pendidikan tingkat lanjutan atau 

tinggi, lembaga pendidikan umumnya memiliki hak otonomi penuh. Di 

tingkat ini, walaupun mereka tetap mendapatkan subsidi pemerintah 

melalui SFC, pihak pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi juga 

mengatur pemasukan tersendiri. Pembiayaan yang berasal dari pemerintah 

beragam terhadap tiap lembaga, namun hal ini tidak merubah status 

otonomi [14]. 
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2.3 Pendidikan Pra-Primer  

Berdasarkan undang-undang, pendidikan pra-primer adalah pendidikan untuk anak-

anak yang belum memasuki usia wajib belajar (anak yang belum berusia 5 tahun), 

pendidikan ini dapat disediakan di sekolah, misalnya: di taman kanak-kanak atau kelas 

nursery di sekolah dasar, atau di mana saja. 

Untuk anak-anak usia 3 bulan sampai 3 tahun, umumnya pendidikan disediakan oleh 

sektor swasta dan voluntary, dengan orang tua membayar biaya pendidikan (non-

compulsory). Untuk anak-anak berusia 3 dan 4 tahun terdapat pendidikan gratis bagi 

orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya.  

 

Lembaga Pendidikan di Wales  

Di Wales, pengaturan bidang pendidikan berada dibawah pemerintah 

melalui Departemen Pendidikan dan Keahlian (Department for Education 

and Skills). Fungsi inspeksi atau pemeriksaan kualitas pendidikan dipegang 

oleh suatu badan yang dinamakan Estyn atau The Office of Her Majesty's 

Inspectorate for Education and Training in Wales. Untuk pendanaan 

pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dikendalikan oleh Higher 

Education Funding Council for Wales (HEFCW). Biaya langsung untuk riset 

masih diatur oleh UK Research Councils yang menginduk ke Departemen 

Bisnis, Inovasi dan Skills (BIS) pemerintah pusat. Badan yang mengurusi 

penjaminan mutu, dikelola oleh Quality Assurance Agency for Higher 

Education (QAA). QAA adalah lembaga independen bukan pemerintahan 

[15]. 

Pengelolaan pendidikan di tingkat lokal dipegang oleh pemerintah daerah 

yang berjumlah 22. Pemerintah daerah memiliki wewenang pengaturan 

pendidikan untuk tingkat primer dan sekunder. Sedangkan di tingkat 

lembaga, dewan pengurus sekolah (governing body) yang memutuskan 

arah kebijakan kurikulum yang mengacu kepada Kurikulum Nasional. 

Dewan ini juga yang memutuskan mengenai rencana belanja, jumlah staf 

dan bertanggung jawab dalam pemilihan kepala sekolah. Di tingkat 

pendidikan lanjutan dan tinggi, setiap lembaga memiliki hak otonomi 

penuh [15]. 
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14 2. Pendidikan di Inggris 

Berdasarkan undang-undang yang diatur Childcare Act 2006, saat ini telah 

diberlakukan sistem Early Years Foundation Stage (EYFS). EYFS ditujukan untuk bayi 

sejak lahir hingga usia 5 tahun. Terdapat enam bidang pembelajaran dan 

pengembangan, yaitu: pengembangan pribadi, sosial, dan emosi; komunikasi, bahasa 

dan melek huruf; pemecahan masalah, reasoning dan angka; pengetahuan umum dan 

pemahaman terhadap dunia; olah raga; dan pengembangan kreatifitas [3]. 

Tahap paling awal pendidikan di jenjang ini diberikan secara paruh waktu, sampai 

dengan 12 jam seminggu. Kurikulum perkembangan anak disusun dalam beberapa 

bidang pembelajaran, seperti [9] : 

 

Lembaga Pendidikan di Irlandia Utara 

Tanggung jawab di tingkat nasional untuk urusan pendidikan dibagi dua di 

Irlandia Utara. Urusan pendidikan primer dan sekunder dipegang oleh 

Departemen Pendidikan (Department of Education - DE), sedangkan untuk 

urusan pendidikan lanjutan dan tinggi dipegang oleh Department for 

Employment and Learning (DEL). Untuk sektor pendidikan tinggi, DEL 

didukung dalam hal perencanaan dan pembiayaan bidang pendidikan 

oleh Northern Ireland Higher Education Council (NIHEC). Biaya langsung 

untuk riset masih diatur oleh UK Research Councils yang menginduk ke 

Departemen Bisnis, Inovasi dan Skills (BIS) pemerintah pusat. Fungsi 

inspeksi atau pemeriksaan kualitas pendidikan dipegang oleh suatu badan 

yang dinamakan The Education and Training Inspectorate (ETI). Perihal 

urusan kurikulum, ujian dan kualifikasi diatur oleh suatu badan dibawah 

Departemen Pendidikan yang dinamakan Council for the Curriculum, 

Examinations and Assessment (CCEA). Di tingkat pendidikan tinggi, 

penjaminan mutu pendidikan diawasi oleh badan Quality Assurance 

Agency (QAA) [16].  

Di tingkat daerah, pengelolaan pendidikan berada dibawah lima Education 

and Library Boards (ELBs). Di tingkat lembaga sekolah, arah pengelolaan 

pendidikan dilakukan oleh Boards of Governors sekaligus alokasi 

pembiayaan pendidikan. Untuk tingkat pendidikan lanjutan dan tinggi, 

lembaga memiliki hak otonomi penuh [16]. 
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1. Pengembangan Pribadi, Sosial dan Emosi 

Mengajar anak untuk percaya diri, mengenal hal di sekitarnya, mengetahui 

kebutuhan, bisa menentukan salah dan benar, serta belajar untuk berpakaian 

sendiri. 

 

2. Komunikasi, Bahasa dan Melek Huruf 

Mengajar anak untuk berbicara jelas, mendengarkan cerita, lagu dan pantun, 

mendengar dan mengucapkan suara-suara dan mengaitkannya dengan huruf. 

Mulai mengerti huruf dan kata-kata yang sangat familiar, serta mulai belajar 

menggunakan pensil sebagai alat tulis. 

 

3. Perkembangan Matematika 

Mengenal matematika dan angka melalui cerita, lagu, games dan permainan, 

membuat perbandingan antara ‘besar dan kecil’, ‘berat dan ringan’, serta mulai 

mengenal ‘bentuk dan ruang’. 

 

4. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Dunia 

Pengenalan dan membuat pertanyaan terhadap dunia sekeliling. Mengenal 

teknologi sehari-hari, masa lampau kehidupan di rumah masing-masing, serta 

kehidupan kultur dan kepercayaan lain. 

 

5. Olahraga atau perkembangan fisik  

Belajar pengontrolan gerakan tubuh, dan mengenal bagaimana untuk 

menggunakan alat sehari-hari. 

 

6. Pengembangan Kreatifitas  

Mengenal warna bentuk, mengenal dan mencoba tarian serta musik, dan 

membuat pekerjaan tangan. 

2.4 Pendidikan Primer dan Sekunder 

Terdapat dua tahap pendidikan primer dan sekunder yang termasuk program paket 

wajib belajar: 

1. Pendidikan Primer (usia 5-11 tahun), dan 

2. Pendidikan Sekunder (usia 11-16 tahun). 

Umumnya siswa melanjutkan dari sekolah primer ke sekolah sekunder di usia 11 

tahun. Namun, ada beberapa daerah di Inggris menggunakan 3 jenjang (3-tier) dan 

menyediakan sekolah menengah (middle schools) untuk siswa usia 8 atau 9 tahun 
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16 2. Pendidikan di Inggris 

sampai 12 atau 13 tahun. Banyak dari sekolah sekunder setelah menyelesaikan tahap 

pendidikan wajib belajar juga menyediakan pendidikan tingkat lanjutan untuk siswa 

usia 16 sampai 18 tahun [3]. 

Kriteria Penerimaan  

Penerimaan siswa baru sekolah-sekolah primer atau sekunder yang dibiayai 

pemerintah, tidak dipungut bayaran. Orang tua siswa dapat mengirimkan aplikasi 

untuk sekolah anaknya di mana saja. Proses penerimaan siswa diatur oleh pemerintah 

melalui peraturan khusus yaitu Schools Admissions Code  dan Schools Admission Appeals 

Code. Semua sekolah yang dibiayai oleh pemerintah dan memiliki bangku kosong harus 

menerima aplikasi siswa tanpa syarat. Kebijakan penerimaan siswa jika jumlah bangku 

tidak mencukupi ditentukan oleh pemerintah daerah atau dewan pengurus sekolah 

(tergantung dasar hukum sekolah bersangkutan) [3].  

Waktu Belajar di Sekolah 

Sekolah harus buka selama 190 hari dalam satu tahun. Pengajar wajib berada di 

sekolah 5 hari lebih lama untuk tujuan kegiatan di luar waktu mengajar, seperti 

misalnya: pengembangan profesi. Jangka waktu dan hari libur ditentukan oleh 

pemerintah daerah atau dewan pengurus sekolah, tergantung dari dasar hukum 

sekolah bersangkutan. Tahun ajaran baru biasanya dimulai awal September dan 

diakhiri bulan Juli tahun berikutnya. Sekolah umumnya beroperasi lima hari seminggu 

(Senin sampai Jum’at).  

Waktu pengajaran minimum dalam satu minggu: 

 

5-7 tahun 7-11 tahun 10-14 tahun 14-16 tahun 

21 jam 23,5 jam 24 jam 25 jam 

 

Waktu belajar dalam satu hari umumnya mulai pukul 09.00 hingga antara pukul 15.00 

dan 16.00. Pengaturan waktu belajar ditentukan oleh sekolah bersangkutan [3].  

Jumlah Siswa dalam Kelas 

Jumlah siswa di sekolah primer dalam satu kelas kelompok usia 5-7 tahun dibatasi 30 

siswa. Siswa umumnya dikelompokkan dengan kemampuan beragam, meskipun 

banyak pengajar yang menggunakan pengelompokan berdasarkan kemampuan siswa. 

Di sekolah primer siswa umumnya diajar oleh pengajar umum, sedangkan di sekolah 

sekunder diajar oleh pengajar spesialis [3].  
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Kurikulum 

Di Inggris, peran pengembangan kurikulum wajib belajar berada di tangan 

Departemen Pendidikan (DfE) [3].  Pada tingkat pendidikan primer, mata pelajaran 

yang diajarkan dibagi berdasarkan tingkatan Key Stage.  Materi yang termasuk dalam 

tingkatan Key Stage 1 sampai dengan Key Stage 3 adalah Bahasa Inggris, Matematika, 

Sains, Desain dan Teknologi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sejarah, Geografi, 

Seni dan Desain, Musik dan Olahraga. Pada Key Stage 3 siswa wajib mengambil mata 

pelajaran Bahasa Asing dan Kewarganegaraan [3]. 

Setelah menyelesaikan Key Stage 3, siswa mulai dihadapkan dengan berbagai pilihan, 

yaitu setelah menyelesaikan Year 9. Saat baru memasuki Year 10 pilihan tersebut 

adalah siswa mulai memilih mata pelajaran, yaitu mata pelajaran wajib dan pilihan. 

Mata pelajaran wajib dan termasuk yang diujikan, antara lain: Bahasa Inggris, 

Matematika,  Sains. Mata pelajaran tersebut juga yang termasuk diujikan dalam ujian 

nasional General Certificate of Secondary Education (GCSE) di akhir Year 11. Sebagai 

catatan, cakupan mata pelajaran wajib dapat beragam tergantung sekolah.  

 

Terdapat pula mata pelajaran wajib namun mungkin tidak diujikan (tergantung 

sekolah), antara lain: 

- Pendidikan karir 

- Kewarganegaraan 

- Teknologi Informasi dan Komunikasi  

- Olahraga  

- Pelajaran Agama 

- Pendidikan hubungan manusia dan seks 

- Pendidikan kerja praktek 

Mata pelajaran pilihan sangat beragam dan tergantung dari sekolah yang 

menyediakannya. Namun setiap sekolah harus menyediakan satu dari 4 bidang di 

bawah: 

- Seni (termasuk Seni Desain, Musik, Tari, Drama dan Art Media ) 

- Teknologi dan Desain 

- Kemanusiaan (Sejarah dan Geografi) 

- Bahasa Asing Modern 

Mata pelajaran pilihan lainnya dapat termasuk:  Studi Bisnis, Teknik (Engineering),  

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Pariwisata (leisure and tourism),  Manufaktur dan 

lain sebagainya [17]. 
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18 2. Pendidikan di Inggris 

2.5 Pendidikan Tingkat Lanjutan 

Setelah siswa menyelesaikan masa wajib belajar sampai dengan Year 11 dan lulus ujian 

nasional GCSE kemudian mereka dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjutan. 

Terdapat beberapa pilihan sekolah di tingkat ini, antara lain: melanjutkan di sekolah 

yang sama, melanjutkan pendidikan ke sixth form college, further education college, 

atau tertiary college.  

Beberapa jenis sekolah tersebut memiliki perbedaan penekanan materi antara 

pendidikan akademik/umum dan pendidikan kejuruan. Umumnya siswa yang ingin 

melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi atau universitas memilih melanjutkan di 

sekolah yang sama (Year 12) atau melanjutkan ke sixth form college.  

Kriteria penerimaan siswa baru untuk jenjang pendidikan ini ditentukan oleh sekolah 

atau college masing-masing. Biaya pendidikan gratis diberikan bagi siswa sampai 

dengan usia 19 tahun. 

Tidak ada kurikulum wajib di jenjang pendidikan tingkat lanjutan ini. Siswa dapat 

memilih berbagai mata pelajaran yang ditawarkan oleh sekolah atau lembaga 

pendidikan tingkat lanjutan berdasarkan kualifikasi yang mereka inginkan. Pengajar 

diberi kebebasan untuk memutuskan metode dan materi pengajaran yang dianggap 

sesuai [3].  

Kurikulum yang ditawarkan di sekolah kejuruan,  antara lain [9]: 

1. Desain dan Seni 

Desain 3D, Desain Kerajinan, Mode dan Tata Busana, Seni Murni, Desain 

Grafis, Media Interaktif, Fotografi and Tekstil. 

2. Bisnis 

Terdapat 35 kelas bisnis yang tersedia untuk Diploma BTEC (Business and 

Technician Education Council), misalnya kelas bisnis yang berkaitan dengan 

Hukum, Pemasaran dan SDM, Administrasi dan Strategi e-Bisnis serta e-

Bisnis Piranti Lunak. 

3. Konstruksi 

Teknik Sipil, Dasar Konstruksi, Layanan Bisnis Teknik.  

4. Kesehatan dan Kesejahteraan 

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Ilmu Kesehatan.  

5. Teknologi Informasi dan Komputer 

Pengembangan Piranti Lunak, Sistem Jaringan.  
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6. Land Based Subjects 

Countryside Management, Manajemen Perikanan, Hortikultura, Pengajin Besi 

dengan Pengerjaan Logam. 

7. Media, Musik, dan Seni Pertunjukan 

Media Produksi, Pengembangan Games, Media Interaktif dan Radio, Produksi 

Musik, Teknologi Musik, Seni Pertunjukan dengan Peran, Tari dan Desain. 

8. Sains 

Sains Terapan, Teknologi Gigi, Ilmu Forensik, Olahraga dan Ilmu Olahraga. 

2.6 Pendidikan Tinggi 

Terdapat berbagai macam tipe lembaga pendidikan tinggi termasuk diantaranya 

adalah universitas, perguruan tinggi (higher education colleges), dan university colleges. 

Lembaga pendidikan tinggi di England sangat beragam baik segi ukuran, misi dan 

sejarahnya [3]. 

Pada tahun 2011 tercatat 165 institusi pendidikan tinggi di Inggris yang pendanaannya 

diatur pemerintah [18]. Hanya terdapat satu universitas yang tergolong swasta 

(independent), yaitu The University of Buckingham yang didirikan pada tahun 1970. Di 

Inggris berbagai universitas membentuk menjadi suatu grup yang dikenal dengan 

istilah ‘mission group’,  beberapa grup tersebut adalah: The 1994 Group yang terdiri 

dari 19 universitas yang memiliki visi, standar dan nilai yang sama. Kemudian ada juga 

grup Million+, University Alliance, dan Cathedral Group. Salah satu yang termasuk grup 

bergengsi dengan termasuk didalamnya 24 universitas-universitas terkemuka seperti 

Universitas Cambridge, Imperial College London, London School of Economics & Political 

Science, dan Universitas Oxford , adalah Russell Group [18].  

Di England terdapat sistem universitas yang terdiri dari colleges  (collegiate system). 

Sistem pendidikan berupa colleges  ini diadopsi oleh universitas terkemuka, yaitu: 

Universitas Oxford, Universitas Cambridge dan Universitas Durham. Universitas 

Oxford terdiri dari 38 colleges dan 6 permanent private halls. Dengan jumlah yang 

tidak kalah banyaknya, Universitas Cambridge terdiri atas  31 colleges; yang tertua 

bernama Peterhouse yang didirikan pada tahun 1284 dan college terbaru yaitu 

Robinson didirikan pada tahun 1979. Sedangkan Universitas Durham terbagi menjadi 

16 colleges [19-21]. 

Setiap college  merupakan suatu lembaga independen yang memiliki gedung sendiri 

dan pendapatan sendiri. College juga memiliki staf pengajar tersendiri dan 

bertanggung jawab dalam menyeleksi mahasiswanya berdasarkan peraturan yang 

ditetapkan universitas. Pengajaran mahasiswa dibagi menjadi pengajaran di 
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20 2. Pendidikan di Inggris 

dalam college dan di departemen universitas. Namun, gelar pada college diberikan oleh 

universitas. Suatu college terdiri juga dari tempat mahasiswa tinggal, makan dan 

bersosialisasi. Mereka juga menerima sesi pengajaran dalam grup kecil. Sistem 

supervisi ini merupakan satu alasan utama bagi keberhasilan universitas dalam 

pandangan pihak eksternal dalam hal pengajaran dan pembelajaran [20].  Selain itu, 

ada juga universitas yang mengadopsi sistem federal, yaitu Universitas London yang 

terdiri dari 18 colleges dan institutes [22]. 

Dalam struktur organisasi di dalam universitas, umumnya universitas diwakilkan oleh 

Vice Chancellor dan Chancellor yang juga dilengkapi dengan dewan pengurus 

(governing body). Vice Chancellor atau terkadang dinamakan Principal adalah kepala 

eksekutif suatu universitas atau perguruan tinggi. Dalam perusahaan posisi ini serupa 

dengan chief executive. Mereka yang berada di jabatan ini merupakan pemimpin 

universitas yang mengatur manajemen dan strategi kepemimpinan, sekaligus sebagai 

perwakilan universitas ke dunia luas. Sedangkan Chancellor, adalah kepala non-

eksekutif dari universitas. Perannya berbeda dari satu universitas ke universitas 

lainnya. Banyaknya peran Chancellor hanya bersifat simbolik. Tugasnya termasuk 

menganugerahi gelar saat upacara wisuda atau mendukung upaya penggalangan dana 

untuk tujuan amal. Yang dipilih di posisi ini, biasanya mereka yang dikenal oleh 

masyarakat setempat dan memiliki kaitan kuat dengan universitas bersangkutan [18].  

 

Tren Mahasiswa Asing di Inggris 

Berdasarkan laporan resmi Universities UK yang dirilis tahun 

2011,  tercatat 2,5 juta orang di Inggris berada di bangku kuliah dan 400 

ribu orang diantaranya adalah mahasiswa asing. Hal ini menempatkan 

sektor pendidikan tinggi sebagai sektor utama penopang ekonomi Inggris. 

Penerimaan tahunan di sektor ini yang pada tahun 2001 sebanyak £12 

milyar meningkat menjadi £26 milyar di tahun 2010.  

Sejak tahun 2001 - 2010, tercatat kenaikan total jumlah mahasiswa 

sebanyak 28% persen. Dari kenaikan tersebut, mahasiswa pascasarjana 

mengalami kenaikan sebanyak 73,1%. Angka ini dipicu oleh meningkatnya 

laju pertumbuhan jumlah mahasiswa asing di tingkat pascasarjana. 

Terutama 10 tahun terakhir, institusi pendidikan tinggi di Inggris sangat 

berhasil menarik minat pelajar dari seluruh dunia untuk belajar ke Inggris. 

Jumlah mahasiswa asing yang bukan warga negara Uni Eropa meningkat 

hampir dua kali lipat, yang semula sebesar 6,5% menjadi 11,3% dari total 

jumlah mahasiswa [23]. 
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Penerimaan Mahasiswa 

Lembaga pendidikan tinggi merupakan badan otonomi yang memiliki kebijakan 

penerimaan mahasiswa baru dan persyaratan masuk untuk setiap programnya 

masing-masing. Persyaratan tersebut salah satunya dituangkan dalam bentuk sistem 

poin (tariff points) yang disebut UCAS atau Universities and Colleges Admission Service. 

Sistem UCAS memungkinkan calon mahasiswa baru yang memiliki kualifikasi berbeda 

untuk mendaftarkan diri ke universitas. Sistem ini menganut penyetaraan nilai. 

Walaupun demikian, sistem ini tidak diwajibkan untuk diadopsi oleh lembaga 

pendidikan tinggi dan banyak program studi di berbagai universitas yang hanya 

mempersyaratkan hasil mata pelajaran A-Level dengan nilai tertentu. Bahkan lembaga 

pendidikan tinggi juga menerima aplikasi dari pendaftar yang memiliki pengalaman 

kerja, namun belum memiliki kualifikasi pendidikan [3]. 

Rangking Universitas 

Terdapat dua tipe informasi rangking universitas atau perguruan tinggi yang dapat 

dijadikan rujukan, yaitu rangking dunia dan rangking di Inggris. Hal terpenting adalah 

menggunakan rangking tersebut dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan yang 

dipakai. Di bawah ini diberikan beberapa contoh tautan yang memuat rangking 

universitas di dunia dan di Inggris.  

Di Inggris terdapat sistem rangking universitas berdasarkan kualitas penelitian yang 

disebut Research Assessment Exercise (RAE). RAE diadakan oleh badan yang terkait 

dengan pemerintah di bawah pengawasan Badan Pendanaan Pendidikan Tinggi di 

England, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara.  Hasil RAE dijadikan rujukan dalam 

pengalokasian dana penelitian di Inggris yang berdasarkan sistem quality weighted 

research funding (QR). RAE telah diterapkan sejak tahun 1986 lalu 1989, 1992, 1996 

dan 2001. Data RAE terakhir dipublikasikan pada Desember 2008, dan selanjutnya 

akan dilangsungkan pada tahun 2014 dengan nama yang berbeda, yaitu The Research 

Excellent Framework (REF)[24]. 

Rangking Universitas di Dunia [24]: 

1 The QS (Quacquarelli Symonds) World Universities Ranking (QS): 

 www.topuniversities.com 

2  The Academic Ranking of World Universities (ARWU), sebelumnya: Shanghai 

Jiao Tong University Ranking: 
 http://www.arwu.org/index.jsp 

3 Times Higher Education (THE) 

 http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/ 
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Kenaikan Biaya Kuliah bagi Masyarakat Inggris 

Pemberlakuan biaya kuliah di seluruh Inggris baru dimulai pada September 

1998, setelah Perdana Menteri John Major meminta dikeluarkannya 

rekomendasi pengelolaan keuangan pendidikan tinggi di Inggris untuk 20 

tahun mendatang yang dituangkan dalam Laporan Dearing (Dearing 

Report). Laporan tersebut berisi 93 butir rekomendasi dan dibuat oleh 

komite yang dikepalai Sir Ronald Dearing yang saat itu menjabat sebagai 

Chancellor Universitas Nottingham [25]. Saat itu, besarnya biaya kuliah per 

orang ditetapkan mencapai £1.000 per tahun [26, 27].  

Di England, pada Januari 2004, pemerintah Inggris mengumumkan 

kenaikan batas maksimum universitas dapat membebani biaya kuliah per 

orang menjadi £3.000 per tahun [27]. Pada tahun ajaran 2010/2011, angka 

tersebut naik disesuaikan dengan laju inflasi menjadi £3.290. Setelah 

diumumkannya proposal independen berisi peninjauan ulang pembiayaan 

sektor pendidikan tinggi yang dinamakan Browne Review pada Oktober 

2010, debat di tingkat parlemen mengenai perlunya kenaikan biaya kuliah 

dimulai dan berakhir dengan ditetapkannya batas maksimum universitas 

dapat menarik biaya kuliah per orang menjadi per tahun [28]. Kemudian 64 

universitas mengumumkan rencana kenaikan biaya kuliah menjadi £9.000 

per orang per tahun dimulai tahun ajaran 2012 [29].  Pemerintah Inggris 

juga berencana merubah aturan peminjaman uang pendidikan dengan 

memperpanjang jangka maksimum pembayaran hutang dari 25 tahun 

menjadi 30 tahun. Biaya pendidikan untuk tingkat pascasarjana tidak 

diatur [25].   

Perlu diketahui, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara memiliki kebijakan 

yang berbeda-beda dalam pengelolaan sektor pendidikan di tingkat 

nasional yang terpisah dari England. Namun umumnya, Wales dan Irlandia 

Utara cenderung mempertimbangkan kebijakan serupa dengan England. 

Selain itu, perlu ditekankan bahwa kebijakan kenaikan biaya kuliah ini 

tidak mempengaruhi mahasiswa asing. Hal ini dikarenakan, mahasiswa 

asing tidak menerima subsidi pendidikan dari pemerintah. 
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Foto  1. Suasana belajar di perpustakaan kampus (Foto: TAFS). 

 

4 4 International Colleges & Universities: 

 http://www.4icu.org/gb/ 

5 Webometrics: World universities: 

 http://www.webometrics.info/ 

6 UI Green Metric World University Ranking: 

 http://greenmetric.ui.ac.id/id/page/ranking 

7 Business School Rangking : 

 http://www.eduniversal-ranking.com/ 

8 The Financial Times Global MBA: 

 http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-
rankings-2012 

 

Rangking Universitas di Inggris 

1 The Complete University Guide: 

 http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings 
2 The Guardian University League Table: 
 http://www.guardian.co.uk/education/universityguide 
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3 The Sunday Times: 

 http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/University_Guide/ 
4 The Times Good University Guide: 

 http://extras.thetimes.co.uk/gooduniversityguide/institutions/ 

Rangking universitas berdasarkan kualitas penelitian (RAE) yang dipublikasi tahun 

20084 dapat dilihat pada tautan sebagai berikut: 

1 Rangking RAE tingkat universitas: 
  http://www.guardian.co.uk/education/table/2008/dec/18/rae-

2008-results-uk-universities 
2 Rangking RAE berdasarkan program studi Subject:  
 http://www.guardian.co.uk/education/page/subject/rae2008 
  

2.7 Sekolah Khusus 

Kebijakan saat ini menekankan bahwa pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus 

(special education needs) sebisa mungkin diselenggarakan bersamaan dengan sekolah 

umum lainnya. Jika seorang anak membutuhkan perhatian lebih yang tidak dapat 

disediakan oleh sekolah, maka pemerintah daerah harus memberikan pernyataan 

bahwa anak tersebut memiliki kebutuhan khusus, kemudian merinci kebutuhan dan 

layanan ekstra yang diperlukan.  

Pada tahun 2008/2009 terdapat 2,7% dari semua siswa di England yang dinyatakan 

perlu mendapat pendidikan khusus. Tahun 2011, persentase siswa yang masuk 

sekolah berkebutuhan khusus berjumlah sekitar 1,2% dari total siswa [3]. 

2.8 Staf Pengajar 

Staf pengajar di England tidak tergolong pegawai negeri sipil (civil servants), namun 

direkrut oleh pemerintah daerah atau lembaga yang tergantung jenis sekolahnya. Staf 

pengajar di lembaga swasta merupakan pegawai dari lembaga tersebut.    

Untuk mengajar di sekolah pemerintah (maintained schools), staf pengajar diwajibkan 

memiliki sertifikasi QTS atau Qualified Teacher Status. Ada dua kategori dalam sistem 

                                                                            

4RAE akan digantikan dengan REF mulai tahun 2014. 

(RAE: http://www.rae.ac.uk/  REF:http://www.ref.ac.uk/) 
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sertifikasi ini, yaitu: diadakan secara beruntun (consecutive) atau bersamaan 

(concurrent). 

Pelatihan yang diadakan secara beruntun (consecutive) ditujukan bagi staf pengajar 

yang sudah bergelar sarjana. Pelatihan profesi ini bertujuan untuk mendapatkan dua 

sertifikat: (1) secara akademik yaitu Professional Graduate/Postgraduate Certificate in 

Education (PCGE) dan (2) secara profesional yaitu QTS. Biasanya secara tradisi, 

program pelatihan tipe ini mempersiapkan staf pengajar untuk menjadi staf pengajar 

di tingkat sekunder, namun saat ini populer juga sebagai jenis pelatihan untuk menjadi 

staf pengajar pendidikan di tingkat primer.   

Pelatihan kategori lainnya, yaitu yang diselenggarakan bersamaan (concurrent), 

merupakan pendidikan yang melibatkan program studi tiga atau empat tahun dengan 

pemberian gelar sarjana dan sertifikasi QTS. Umumnya program yang menggunakan 

sistem ini ditujukan bagi mereka yang ingin menjadi staf pengajar pendidikan di 

tingkat primer. Namun, ada juga yang ditujukan bagi calon staf pengajar spesialis di 

tingkat sekunder, misalnya untuk mata pelajaran olahraga dan teknologi desain. Dalam 

hal ini siswa dapat memperoleh gelar seperti BA atau BSc ditambah dengan sertifikasi 

QTS. Dalam pelatihan jenis  ini, umumnya program pendidikan berlangsung secara 

terintegrasi, yang terdiri dari mata kuliah pendidikan tinggi digabung dengan teori 

serta praktek mengajar. 

Untuk di tingkat pendidikan lanjutan (further education), staf pengajar diwajibkan 

memiliki kualifikasi profesional. Semua staf yang tugas utamanya adalah mengajar, 

memberikan pelatihan atau pendampingan terhadap murid, diwajibkan untuk 

berstatus Qualified Teacher Learning and Skills (QTLS) atau Associate Teacher Learning 

Skills (ATLS). 

Pada jenjang pendidikan tinggi (higher education), lembaga pendidikan tinggi 

memberikan pelatihan terhadap staf pengajarnya masing-masing, khususnya bagi staf 

pengajar baru. Pelatihan ini tidak diwajibkan, namun lembaga pendidikan tinggi 

berhak memasukkan syarat pelatihan ke dalam persyaratan kontrak kerja. Sertifikasi 

untuk staf pengajar di tingkat pendidikan tinggi disebut Postgraduate Certificate in 

Higher Education (PCGHE), yang diakreditasi oleh Higher Education Academy (HEA) [3]. 
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3. Kualifikasi dan Ujian di Inggris  

Sistem kurikulum nasional diberlakukan di Inggris terutama untuk sekolah-sekolah 

yang termasuk state school (dibiayai oleh pemerintah), oleh karena itu berlaku sistem 

ujian nasional. Untuk jenjang pendidikan primer dan sekunder, berlaku sistem  

National Curriculum dan sistem Key Stage. Di setiap akhir tingkatan diadakan ujian 

yang disebut National Curriculum Test (NCT) dan Key Stage Test (KST). Jenjang 

sekunder umumnya diakhiri dengan ujian nasional General Certificate of Secondary 

Education (GCSE). Setelah tahap ini, kebanyakan siswa meneruskan ke pendidikan 

lanjutan untuk mempersiapkan ujian AS (Advanced Subsidiary)-Level dan A2-Level yang 

dikombinasikan menjadi A (Advanced)-Level, sebagai persiapan memasuki universitas 

atau perguruan tinggi [9]. 

Jenjang Key Stage hanya berlaku di England, Wales dan Irlandia Utara, sedangkan di 

Skotlandia digunakan tahapan yang berbeda (lihat Tabel  1). Selain itu, di Skotlandia 

ujian GCSE digantikan oleh ujian Scottish Certificate of Education (SCE) Standard Grade, 

sedangkan ujian A-Level digantikan dengan ujian SCE Higher Grade [10].  

Perlu menjadi catatan penting bahwa ujian-ujian di atas tidak berlaku bagi semua 

siswa. Setelah menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder 9 tahun pertama,  

siswa dihadapkan pada berbagai pilihan. Pilihan ini diawali dengan pilihan mata 

pelajaran yang dapat berujung mendapatkan kualifikasi yang berbeda-beda. 

Contohnya, selain mengikuti ujian GCSE, siswa dapat memilih untuk mengikuti 

pendidikan lain seperti diploma. Lebih rinci mengenai ujian dan kualifikasi yang 

menjadi karakteristik unik pendidikan di Inggris diperkenalkan lebih mendalam pada 

bagian selanjutnya buku ini.     

3.1 Ujian Pendidikan Primer 

Penilaian terhadap siswa usia 3 sampai 14 tahun dilaksanakan melalui sistem National 

Curriculum Test  atau Key Stage Test untuk melihat perkembangan yang telah dicapai 

siswa terhadap setiap mata pelajaran yang diberikan. Penilaian dilaksanakan untuk 

memantau perkembangan siswa dalam perencanaan pendidikan tingkat berikutnya, 

bukan untuk menentukan lulus atau gagal. Tujuannya untuk mengetahui 

perkembangan, kemampuan serta kemajuan yang telah dicapai setiap siswa pada 

setiap mata pelajaran yang diberikan. Hasil evaluasi ini dipakai sebagai panduan 

bimbingan pendidikan siswa di tingkat berikutnya.  

Penilaian termasuk perkembangan kepribadian siswa, hubungan sosial, emosional, 

kemampuan berkomunikasi, bahasa, pengenalan huruf dan angka, pengetahuan dasar 
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terhadap dunia luar dan perkembangan kreatifitas. Penilaian tidak dilakukan khusus, 

namun dari kegiatan kelas sehari-hari, siswa biasanya tidak mengetahui sedang 

dilakukan penilaian terhadap dirinya [9]. 

National Curriculum Test  atau Key Stage Test  biasanya dilaksanakan pada 

pertengahan bulan Mei dan dilaksanakan pada [9]:  

1. Akhir Key Stage 1 (usia 7 tahun)  

Tes dilakukan pada akhir Year 2, meliputi penilaian terhadap kemampuan 

Matematika Dasar, Sains dan Bahasa Inggris yang meliputi membaca 

(reading), menulis (writing), mengeja (spelling), berbicara (speaking) dan 

mendengar (listening). Tes dilakukan di sekolah dalam kegiatan sehari-hari 

dan didasarkan pada penilaian guru. Hasil tes kemudian dibahas bersama 

orang tua siswa. 

 

2. Akhir Key Stage 2 (usia 11 tahun) 

Tes dilakukan pada akhir Year 6, meliputi tiga mata pelajaran pokok, yaitu 

Matematika, Sains dan Bahasa Inggris. 

 

3. Akhir Key Stage 3 (usia 14 tahun) 

Tes dilakukan pada akhir Year 9, mencakup  hampir seluruh kurikulum, yaitu 

Bahasa Inggris (termasuk membaca, menulis dan Shakespeare Play), 

Matematika, Sains, Sejarah, Geografi, Bahasa asing Modern (contoh: Bahasa 

Perancis dan Bahasa Jerman), Desain dan Teknologi, Teknologi Komunikasi 

dan Informasi, Seni, Desain, Musik, Olahraga, Kewarganegaraan serta 

Pendidikan Agama.  

Setelah lulus Key Stage Test 3 pada Year 9, siswa naik kelas ke Key Stage 4 mulai dari 

Year 10.  

3.2 Kualifikasi dan Ujian Pendidikan Sekunder 

Saat memasuki Year 10 atau saat siswa menginjakkan usia 14 tahun (memasuki Key 

Stage 4), siswa diberikan beberapa pilihan jalur kualifikasi yang dapat mereka ambil. 

Kualifikasi ini berbeda-beda tergantung sekolah yang menyediakannya. Umumnya 

siswa mengambil jalur kualifikasi General Certificate of Secondary Education (GCSE), 

walaupun demikian terdapat beragam pilihan kualifikasi lainnya seperti, National 

Vocational Qualification (NVQ), Entry Level Qualification, HNCs (Higher National 

Certificates), HNDs (Higher National Diplomas). Berikut dijabarkan lebih lanjut 

mengenai beberapa pilihan jalur kualifikasi yang tersedia, atau secara singkat 
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ditunjukkan dalam Gambar 2 [17]. Penjelasan mengenai NVQ dapat dilihat di bagian 

3.2.4 dan mengenai HNC serta HND pada bagian 3.4.4. 

 

Gambar 2. Pilihan kualifikasi yang dimulai dari usia 14 tahun [30]. 

3.2.1 Kualifikasi Tingkat Pemula (Entry Level Qualification) 

Kualifikasi tingkat pemula bisa diambil sebelum atau bersamaan dengan persiapan 

ujian nasional GCSE. Kualifikasi ini tidak hanya diberikan kepada siswa di bangku 

sekolah, namun juga untuk masyarakat umum yang belum memiliki kualifikasi 

tertentu dan ingin melanjutkan pendidikan. Jika pendidikan kualifikasi ini diambil di 

sekolah, kualifikasi ini dapat diselesaikan dalam waktu satu atau dua tahun, yaitu 

selama Year 10 atau Year 11. Namun, jika diambil di luar sekolah, dapat ditempuh 

dengan waktu yang tidak terbatas tergantung dari jadwal dan kecepatan belajar 

peserta didik. Kualifikasi ini disediakan juga di sekolah pendidikan tinggi lanjutan 

(further education college) atau bahkan di berbagai tempat pendidikan non-formal, 

seperti kantor, komunitas, rumah tinggal bahkan penjara dan sebagainya.  
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Kualifikasi ini dalam daftar penyetaraan yang diatur dalam Kerangka Kerja Kualifikasi 

Nasional (National Qualifications Framework - NQF) berada pada tingkat pemula 

(entry). Mengenai penyetaraan dalam kerangka kerja NQF dapat dilihat di bagian 

Lampiran A. Setelah menyelesaikan pendidikan kualifikasi tingkat pemula, peserta 

didik dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya, seperti misalnya: mengambil 

kualifikasi GCSE, Key Skills, Skills for Life, NVQ, BTEC Introductory dan lain 

sebagainya. Pilihan lainnya, peserta didik yang telah menempuh kualifikasi ini dapat 

langsung terjun ke dunia kerja melalui program magang (apprenticeship) [31]. 

3.2.2 General Certificate of Secondary Education (GCSE) 

Sertifikat GCSE paling bersifat umum dan pada dasarnya digunakan untuk berbagai 

kebutuhan karir siswa setelah menyelesaikan Year 11, yang paling umum adalah 

menggunakan nilai GCSE untuk melanjutkan ke pendidikan mempersiapkan ujian A-

Level yang digunakan untuk mendaftar ke universitas atau perguruan tinggi.  

GCSE disetarakan di Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional atau NQF pada tingkat 1 dan 2, 

tergantung nilai yang diperoleh. Nilai GCSE D-G setara dengan tingkat 1 NQF 

sedangkan di atas itu (A*-C) setara dengan tingkat 2 NQF (lihat Lampiran A) [32]. 

GCSE tersedia untuk lebih dari 40 mata pelajaran akademis dan 9 mata pelajaran 

terapan. Mata pelajaran terapan termasuk pelajaran teknik (engineering) atau 

pariwisata misalnya. GCSE dapat juga diambil secara bertahap, sehingga terdapat 

istilah setengah GCSE (half a full GCSE). Ujian GCSE pada dasarnya berdasarkan mata 

pelajaran yang diambil. Perlu diketahui, tergantung program yang diambil, seseorang 

dapat berakhir dengan sertifikat setengah GCSE, seperti dijelaskan di atas, atau bahkan 

sertifikat setara dengan dua GCSE. Sebagai contoh, GCSE Sains setara dengan satu GCSE, 

namun jika GCSE Sains diambil dengan bidang Sains lainnya yang paling tidak 

mencakup tiga mata pelajaran Sains, maka sertifikatnya setara dengan dua GCSE. 

Setelah 2 tahun pendidikan, siswa dapat mengambil ujian GCSE yang belakangan telah 

disatukan, artinya siswa hanya perlu duduk di satu periode ujian secara bersamaan. 

Terdapat juga sistem remedial (resit), dalam hal ini nilai tertinggi yang akan diambil. 

Rentang nilai mulai dari A*-G. Jika siswa tidak lulus dengan nilai terendah 'G' maka 

akan diberi nilai 'U' atau unclassified. Uniknya, sebelum memasuki masa ujian, siswa 

dapat memilih dua tipe ujian, yaitu higher tier atau foundation tier. Dengan higher 

tier siswa mungkin mendapatkan nilai A*, A, B, C atau D; sedangkan jika 

mengambil foundation tier nilai yang mungkin adalah C, D, E, F atau G. Sistem ini dibuat 

dikarenakan tiap siswa memiliki minat dan kelebihan masing-masing, sehingga 
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dianggap perlu untuk menyediakan media ujian yang cocok agar siswa tidak merasa 

soal ujian di suatu bidang terlalu sulit atau terlalu mudah [32, 33]. 

Ujian GCSE dilakukan secara nasional. Terdapat tiga lembaga dewan ujian (exam 

boards) yang pengelolaannya diawasi masing-masing negara, yaitu Office of 

Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) di England, Department for 

Children, Education, Lifelong Learning and Skills (DCELLS) di Wales dan Council for The 

Curriculum Examinations and Assessment (CCEA) di Irlandia Utara. Setelah memperoleh 

nilai GCSE, siswa di Year 11 ini dihadapkan kembali dengan berbagai pilihan yaitu 

melanjutkan ke  AS Level (setara dengan tahun pertama A-Level), A-Level, NVQ, 

Diploma, BTEX, OCR Nationals dan program kejuruan lainnya.  

Sistem ujian GCSE pertama kali dikenalkan pada tahun 1988 menggantikan sistem O-

Level di Inggris. Namun O-Level masih terus digunakan di beberapa negara yang 

tergabung dalam Commonwealth seperti Singapura, Mauritius dan Trinidad Tobago.  

3.2.3 Key dan Functional Skills 

Kualifikasi ini disetarakan juga dalam daftar NQF. Penekanan Key Skills selain 

pembelajaran di kelas juga melalui pelatihan kerja dan keterampilan mencakup 

pelatihan komunikasi, penyelesaian masalah (problem solving), keterampilan bekerja 

dengan orang lain, keahlian berhitung dan lain lain.  

Functional Skills adalah keahlian praktis seperti misalnya dalam mata pelajaran 

Matematika, Bahasa Inggris, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kualifikasi ini dapat 

menjadi bagian dari kualifikasi lainnya seperti GCSE, diploma atau program magang 

(apprenticeship), atau dapat juga berdiri sendiri menjadi kualifikasi independen [17]. 

3.2.4 Kualifikasi Kejuruan 

Sejumlah sekolah menawarkan kualifikasi bidang kejuruan (vocational qualifications). 

Kualifikasi ini menawarkan pendidikan keahlian khusus yang langsung bisa digunakan 

di dunia kerja. Kualifikasi di bidang kejuruan dikelompokkan dalam daftar Kerangka 

Kerja Kualifikasi dan Kredit (Qualifications and Credit Framework - QCF). Tingkatan 

yang termasuk dalam QCF menunjukkan tingkat kesulitan tiap kualifikasi yang 

bertingkat dari tingkat pemula sampai dengan tingkat 8. Daftar QCF dapat dilihat pada 

Lampiran A. 
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GCSE akan digantikan dengan English Baccalaureate Certificate 

Pada tanggal 17 September 2012, Menteri Pendidikan Inggris, Michael Gove, 

mengumumkan bahwa ujian nasional GCSE akan digantikan dengan sistem 

ujian baru yang dinamakan English Baccalaureate. Penerapannya dimulai 

untuk mata pelajaran inti terlebih dahulu, yaitu: Bahasa Inggris, 

Matematika dan Sains. Siswa yang baru memasuki sekolah tingkat 

sekunder tahun 2012 ini, akan pertama kali diuji dengan sistem ujian baru 

ini pada tahun 2017. Untuk mata pelajaran lainnya, penerapannya akan 

berlangsung secara bertahap, yaitu ujian untuk mata pelajaran Sejarah, 

Geografi dan Bahasa Asing akan ditambahkan pada tahun 2018 [34-36]. 

Perbedaan mencolok antara GCSE dan English Baccalaureate adalah ujian 

tidak lagi bersifat modular dan diselenggarakan oleh berbagai dewan 

penyelenggara ujian. Ujiannya menjadi terpusat secara nasional dengan 

satu dewan penyelenggara ujian untuk mata pelajaran inti yang diujikan 

tersebut. Selain itu, ujian nasional English Baccalaureate hanya diadakan 

satu kali dalam satu tahun, berbeda dengan GCSE yang dapat diambil lebih 

dari satu kali dalam satu tahun dan memiliki sistem remedial (resit) untuk 

setiap mata pelajaran. Bagi siswa yang dinilai kesulitan untuk mengikuti 

ujian English Baccalaureate, ujian dapat diambil pada tahun berikutnya 

[36]. 

Sebelumnya sistem English Baccalaureate telah diperkenalkan pemerintah 

pada tahun 2010, namun bukan sebagai suatu kualifikasi melainkan tolok 

ukur keberhasilan siswa dalam penguasaan mata pelajaran inti, yaitu: 

Bahasa Inggris, Matematika, Sains, Sejarah atau Geografi dan satu Bahasa 

Asing. English Baccalaureate diberikan kepada siswa yang berhasil 

mendapat nilai C atau lebih pada ujian nasional GCSE untuk semua mata 

pelajaran tersebut. Awalnya, English Baccalaureate diperkenalkan 

pemerintah Inggris untuk menarik minat siswa untuk mengambil mata 

pelajaran inti yang mulai ditinggalkan. Hal ini dikarenakan sistem GCSE 

yang berlaku memungkinkan siswa untuk memilih berbagai mata pelajaran 

[35]. 

Terhadap perubahan sistem GCSE di England tersebut, Wales dan Irlandia 

Utara masih belum memutuskan untuk mengadopsi perubahan yang 

diumumkan pemerintah Inggris tersebut. Sedangkan di Skotlandia sudah 

memiliki sistem ujian nasional yang berbeda dan bukan GCSE melainkan 

ujian yang dinamakan Standard Grades [34]. 
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Kualifikasi kejuruan biasanya dibentuk berdasarkan sistem unit. Peserta didik dapat 

mengambil unit yang disesuaikan dengan minat dan kecepatan belajar masing-masing. 

Unit-unit tersebut lalu dikumpulkan yang kemudian dapat dikonversi menjadi suatu 

kualifikasi tertentu. Setiap unit terdiri dari kredit, dan 1 kredit sama dengan pelatihan 

selama 10 jam. Dari jumlah kredit ini juga menentukan jenis penghargaan yang dapat 

diperoleh di akhir pendidikan, yaitu [37]: 

1. 'Award' jika terdari dari 1-12 kredit (1-120 jam pelatihan) 

2. 'Certificates' untuk 13-36 kredit (130-360 jam pelatihan) 

3. 'Diploma' jika memenuhi 37 kredit (370 jam pelatihan) 

Bidang yang dapat dipelajari sangat beragam, contohnya termasuk kesehatan dan 

kesejahteraan sosial, ritel dan distribusi, tata rambut dan kecantikan, bisnis dan 

manajemen, makanan, jasa boga, konstruksi dan properti, dan lain-lain. Contoh 

kualifikasi kejuruan adalah NVQs (National Vocational Qualifications), HNCs (Higher 

National Certificates) dan HNDs (Higher National Diplomas) [37]. 

3.2.5 Young Apprenticeship 

Semenjak Year 10, siswa juga dapat memilih program magang yang disebut Young 

Apprenticeships. Sistem kerja praktek ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

ikut serta dalam proses bekerja di suatu organisasi atau perusahaan secara penuh, 

selama satu sampai tiga pekan, atau berpartisipasi satu hari tiap minggu selama 

beberapa bulan. Pilihan ini dapat digabungkan dengan persiapan GCSE. Dengan 

program ini peserta didik dapat melakukan kerja praktek berdasarkan mata pelajaran 

yang ingin didalaminya guna menghadapi ujian GCSE. Mata pelajaran yang biasanya 

bisa diambil dengan sistem ini adalah yang bersifat terapan, seperti misalnya: seni 

desain dan teknik (engineering) [38].  

3.2.6 Diploma 

Di beberapa sekolah dan sekolah tinggi di Inggris, ada yang menawarkan program 

Diploma untuk siswa berusia 14-19 tahun, atau dimulai saat siswa menginjakkan 

kakinya di kelas Year 10. Program diploma bertujuan memberikan pelatihan praktis 

dan tepat guna bagi siswa, selain itu program diploma juga dibuat sebagai suatu cara 

untuk mengurangi angka siswa putus sekolah dengan menarik minat siswa 

melanjutkan pendidikan. 

Program diploma di Inggris didesain secara fleksibel, siswa bahkan dapat 

mengambilnya di sekolah masing-masing namun dapat memiliki akses ke sekolah 

tinggi setempat atau ke tempat kerja. Program diploma juga dapat digabungkan 
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dengan GCSE yang nantinya tetap dapat mengambil ujian A-Level. Pada umumnya 

siswa yang memilih jalur diploma tetap akan mengambil mata pelajaran wajib di kelas 

Year 10 dan Year 11, yaitu Matematika, Bahasa Inggris dan Sains serta Olahraga. Selain 

itu untuk setiap jenis diploma yang dipilih terdapat mata pelajaran wajib. Misalnya 

diploma di bidang engineering harus mengambil mata pelajaran the engineering world, 

engineering technology dan the engineering future. 

Terdapat tiga tingkatan program diploma [39]: 

1. Foundation Diploma  

Kualifikasi tingkat 1 yang setara dengan 5 GCSE dengan nilai D sampai G. 

2. Higher Diploma  

Kualifikasi tingkat 2 yang setara dengan 7 GCSE dengan nilai A* sampai C. 

3. Advanced Diploma  

Kualifikasi tingkat 3 untuk siswa berusia 16 tahun ke atas, setara dengan 

tiga setengah A-Level. Pilihan lain yang setara adalah program yang 

dinamakan progression diploma. 

Siswa Foundation diploma atau Advanced diploma dapat kemudian melanjutkan 

pendidikan atau langsung terjun ke dunia kerja. Bagi mereka yang ingin melanjutkan 

pendidikan dapat mengambil tingkat diploma yang lebih tinggi atau mengambil 

kualifikasi lainnya seperti GCSE, A-Level atau Apprenticeship. Untuk Advanced Diploma, 

siswa dapat melanjutkan ke universitas atau langsung terjun ke dunia kerja [39]. 

3.3 Kualifikasi dan Ujian Pendidikan Lanjutan 

Setelah siswa menyelesaikan Year 11, terdapat lebih banyak lagi pilihan. Apapun jalur 

yang dipilih akan melibatkan proses pendidikan. Di tahap ini biasanya siswa sudah 

dianjurkan untuk mencari tahu karir masa depan apa yang tertarik untuk dijajaki 

mereka. Pada dasarnya pilihan melibatkan dua kriteria, yaitu [40]:  

1. Melanjutkan sekolah baik di sekolah yang sama maupun ke sekolah tinggi 

(college), yang umumnya siswa mengambil pilihan ini untuk mempersiapkan 

ujian A-Level, atau  

2. Melanjutkan pendidikan melalui pelatihan yang berbasiskan kerja praktek, 

seperti contohnya diploma dan lain-lain. 

Pemerintah memberikan jaminan, bahwa siswa yang memasuki usia 16 atau 17 tahun 

akan memperoleh tempat di salah satu program pendidikan dengan disediakannya 

pusat informasi, saran dan bimbingan yang bisa dihubungi siswa. 
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3.3.1 Kualifikasi AS dan A-Level 

Kualifikasi AS (Advanced Subsidiary) dan A (Advanced) Level merupakan kualifikasi 

yang paling umum.  Untuk A-Level diperlukan 2 tahun untuk menyelesaikannya (AS-

Level yang setingkat dengan A-Level  tahun ke-1 dan A2-Level yang setingkat dengan A-

Level tahun ke-2). Siswa dapat memilih dari beragam mata pelajaran akademis dan 

mata pelajaran terapan. AS dan A-Level  disetarakan di tingkat tiga di Kerangka Kerja 

Kualifikasi Nasional (National Qualification Framework -  NQF) yang tercantum pada 

Lampiran A. Hasil dari A-Level  dapat digunakan untuk mendaftar ke universitas atau, 

jika dikehendaki, dapat digunakan untuk melamar kerja seperti untuk pekerjaan 

administrasi di kantor [41]. 

A-Level terdiri dari 2 tahap, yaitu AS-Level lalu setelah itu mengambil A2-Level. Masing-

masing setara dengan 50%  A-Level. AS-Level dapat merupakan kualifikasi yang berdiri 

sendiri jika siswa tidak ingin melanjutkan studi ke tahun kedua, yaitu A2-Level [41].  

Umumnya siswa mengambil kualifikasi AS dan A-Level  setelah lulus ujian GCSE. 

Namun, pelajar dewasa juga dapat mengambilnya. Bahkan di beberapa sekolah ada 

yang menyediakan AS-Level di beberapa mata pelajaran untuk siswa di tingkat lebih 

rendah, yaitu Year 10 dan Year 11 yang dinilai memiliki kemampuan akademis luar 

biasa. Umumnya diperlukan 5 GCSE dengan nilai A*-C atau mendapat nilai B atau lebih 

tinggi, untuk dapat melanjutkan ke kualifikasi AS dan A-Level [41].  

Terdapat 80 mata pelajaran yang bisa dipilih untuk kualifikasi AS dan A-Level  yang 

dapat disesuaikan dengan mata pelajaran yang diambil sebelumnya di Year 10 dan 

Year 11. Banyak siswa yang mengambil 3 atau 4 mata pelajaran di AS-Level. Hal ini 

memungkinkan siswa untuk memiliki pilihan untuk memutuskan mata pelajaran apa 

saja yang ingin diambil di tingkat A2-Level untuk mendapatkan kualifikasi A-Level [41].  

Sistem penilaian A-Level  berkisar dari A* sampai E. Nilai akan keluar berdasarkan 

sistem yang dinamakan 'Uniform Mark Scale' (UMS). AS-Level memiliki nilai penuh 300 

UMS, sedangkan  A-Level dengan nilai maksimum 600.  Selanjutnya jika siswa 

mendaftar ke universitas atau perguruan tinggi, nilai AS atau A-Level dapat dikonversi 

ke poin dalam sistem penerimaan mahasiswa baru yang dinamakan UCAS (University 

and Colleges Admissions Service), seperti ditunjukkan Tabel  2. Setiap universitas 

memiliki standar minimum nilai UCAS [41]. 
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Tabel  2. Konversi nilai AS dan A-Level ke poin UCAS [41]. 

 

Sebagai salah satu contoh persyaratan masuk universitas menggunakan sistem UCAS, 

misalnya saja, suatu universitas di program studi tertentu mensyaratkan minimum 

nilai UCAS setinggi 300 poin dengan nilai A pada mata pelajaran kimia A-Level, sebagai 

syarat pemberian tawaran terbatas (conditional offer) kepada calon mahasiswa [41].  

3.3.2 Kualifikasi Berbasiskan Kerja (Apprenticeship) 

Selain beragam jenis kualifikasi bidang kejuruan seperti misalnya NVQ, siswa juga 

diberi pilihan untuk menimba pengalaman kerja (apprenticeship)  atau bahkan 

mengambil tahun kosong (gap year). Jika siswa tertarik untuk mengambil jenjang 

magang kerja (apprenticeship), terdapat tiga tingkatan yang bisa diambilnya, 

tergantung kualifikasi yang dimilikinya, yaitu [42]: 

1. Intermediate Apprenticeship (lulus 5 GCSE dengan nilai baik) 

2. Advanced Level Apprenticeship (lulus dua A level) 

3. Higher Apprenticeship (dapat memperoleh kualifikasi NVQ level 4 atau 

bahkan Foundation Degree) 

Dengan mengambil program magang ini, siswa tetap dapat langsung terjun ke dunia 

kerja namun dapat pula melanjutkan ke jenjang universitas atau pendidikan tinggi [42]. 

3.3.3 International Baccalaureate (IB) Diploma 

IB adalah kualifikasi yang diakui secara internasional untuk siswa berusia 16-19 tahun. 

Program ini merupakan pendidikan dengan pemahaman terperinci untuk beberapa 

mata pelajaran seperti Bahasa, Seni, Sains, Matematika, Sejarah dan Geografi. Program 

ini berakhir dengan satu kualifikasi yang terintegrasi. Namun jika peserta didik tidak 

menamatkan secara penuh, ia tidak akan mendapatkan ijazah diploma namun dalam 

bentuk sertifikat per mata pelajaran. 
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Program ini, menekankan pembelajaran mengenai identitas suatu kebudayaan dengan 

pengembangan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-

orang dari berbagai negara dan budaya yang berbeda.  

Mata pelajaran inti yang diwajibkan meliputi tiga bidang yaitu [43]:  

1. Teori ilmu pengetahuan (theory of knowledge) 

Selain mempelajari basis ilmu pengetahuan, termasuk belajar untuk menganalisis 

suatu kejadian dan mengungkapkan pendapat sendiri secara rasional. 

2.   Kreatifitas, Aksi dan Layanan 

Siswa akan dikenalkan dan dilibatkan dalam kegiatan teater, musik, olahraga atau 

kegiatan sukarela. 

3.   Menulis esai (extended essay) 

Siswa diminta untuk mencari topik tertentu dan menuangkannya dalam tulisan. 

Program diploma IB disetarakan pada tingkat 3 dalam Kerangka Kerja Kualifikasi 

Nasional (NFQ), dapat dilihat pada Lampiran A. Selepas menyelesaikan diploma IB 

yang diakui di 100 negara lain ini, siswa diperbolehkan meneruskan ke jenjang 

universitas dengan mengkonversi nilai sertifikat IB diploma. Misalnya, nilai 24 poin 

(maksimum 45 poin), setara dengan nilai 260 poin UCAS - atau sama dengan nilai satu 

'B' atau dua 'C' di A-Level. Seseorang yang memperoleh nilai maksimum 45 poin sama 

saja dengan meraih 720 poin UCAS - atau setara dengan mengambil 6 mata pelajaran 

A-Level dengan semua nilai 'A' [43]. 

3.3.4 BTEC (Business Technician Education Council) 

BTEC adalah kualifikasi kejuruan yang memberikan pilihan bagi siswa untuk 

mendalami bidang tertentu dengan penekanan pendidikan praktis yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dunia kerja. Kualifikasi ini dapat diambil sebagai pengganti GCSE 

dan A-Level, atau diambil bersamaan dengan kualifikasi umum tersebut. BTEC 

disediakan dalam tingkatan yang sangat beragam, mulai dari tingkat pemula (entry 

level) sampai dengan tingkat 7 (BTEC Advanced Professional) di Kerangka Kerja 

Kualifikasi dan Kredit (QCF) atau setara dengan pendidikan pascasarjana tingkat 

master (lihat Lampiran A). BTEC tingkat 3 (BTEC Level 3 Nationals) hasilnya dapat 

disetarakan dengan hasil A-Level sehingga dapat dikonversi ke dalam poin UCAS. Hal 

ini menguntungkan bagi siswa yang telah mengambil program BTEC dan tetap ingin 

melanjutkan ke universitas atau perguruan tinggi [44]. 
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3.3.5 Cambridge Pre-U 

Cambridge Pre-U adalah suatu kualifikasi yang diprakarsai oleh University of Cambridge 

Internationals Examinations dan merupakan alternatif kualifikasi A-Level. Program 

yang termasuk pendidikan diploma ini baru diperkenalkan pada tahun 2008 di 20 

sekolah swasta menggantikan sistem A-Level. Perbedaan Cambridge Pre-U dengan A-

Level adalah Cambridge Pre-U disediakan tidak dalam bentuk modular seperti A-Level, 

dan juga tidak memiliki mata kuliah wajib seperti halnya program International 

Baccalaureate. Siswa diberi kebebasan memilih 3 'principle subject' dari 26 mata 

pelajaran. Siswa kemudian diwajibkan mengambil dua mata pelajaran yang dikenal 

dengan Cambridge Pre-U GPR atau Global Perspective and Indepent Research, lima 

komponen ini diperlukan untuk mendapatkan gelar diploma [45].  

Sistem penilaian Cambridge Pre-U agak berbeda dengan A-Level, namun terdapat 

kesetaraan. Misalnya di Cambridge Pre-U nilai dibagi menjadi 6 tingkat (Distinction, 

Merit, Pass) dan kemudian dibagi menjadi 6 nilai (D1-D3, M1-M3, P1-P3). Nilai D2 

misalnya sama dengan A* di A-Level dan nilai P3 sama dengan nilai E. Nilai D1 

dikonversi sebagai 'melebihi nilai A* (extends beyond A*)' [45]. 

Sebagai bentuk persiapan masuk universitas atau perguruan tinggi, hasil dari 

Cambridge Pre-U dapat digunakan dalam sistem poin UCAS.  Terdapat sistem konversi 

dari nilai Cambridge Pre-U ke poin UCAS. Nilai konversi tertinggi untuk 'principle 

subject' jika siswa mencapai nilai D2 yang dikonversi di tabel poin UCAS menjadi 145, 

dan yang terendah nilai P3 menjadi 46 poin UCAS [45].  

3.3.6 Kualifikasi Bidang Kejuruan 

Kualifikasi bidang kejuruan dikelompokkan dalam berbagai tingkat dalam Kerangka 

Kerja Kredit dan Kualifikasi (Qualifications and Credit Framework - QCF). Tiap 

tingkatan menunjukkan tingkat kesulitan - dari tingkat pemula sampai dengan tingkat 

8 (lihat Lampiran A) [37]. 

Tingkatan suatu kualifikasi kejuruan dapat dibandingkan dengan jenis kualifikasi 

lainnya. Misalkan, kualifikasi QCF tingkat 2 disetarakan dengan nilai A* sampai C 

dalam ujian nasional GCSE dan QCF tingkat 3 disetarakan dengan A-Level (lihat 

Lampiran A). 

Kualifikasi kejuruan termasuk di dalamnya: 

1. National Vocational Qualifications (NVQ), dan  

2. Higher National Certificates (HNC) dan Higher National Diplomas (HND). 
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NVQ adalah kualifikasi berbasis kompetensi yang disiapkan untuk membangun 

keahlian atau ilmu pengetahuan khusus untuk suatu jenis pekerjaan secara efektif. 

NVQ berdasarkan standar nasional yang menetapkan kompetensi seseorang dalam 

mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Terdapat 5 tingkatan yang kesetaraannya 

dapat dilihat di tabel QCF (lihat Lampiran A) [46]. 

NVQ terbuka lebar untuk pegawai atau seseorang yang sedang belajar di sekolah tinggi 

namun memiliki pekerjaan sampingan atau memiliki akses terhadap penempatan kerja. 

Menyelesaikan suatu tahap NVQ membuka kesempatan untuk melanjutkan ke tahap 

berikutnya. Contohnya jika peserta didik menyelesaikan NVQ tingkat 3, seseorang 

dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, seperti [46]: 

1. Higher National Certificate 

2. Higher National Diploma 

3. Foundation Degree 

4. Spesialis Kejuruan lainnya 

3.4 Kualifikasi Pendidikan Tinggi 

Kualifikasi pendidikan di Inggris diberikan oleh lembaga masing-masing dan bukan 

secara nasional, namun lembaga tersebut harus memiliki kekuatan hukum untuk 

memberi gelar sebagai suatu kualifikasi, jika tidak maka harus disahkan oleh lembaga 

eksternal seperti universitas atau badan akreditasi nasional. 

Beberapa contoh kualifikasi di tingkat pendidikan tinggi, antara lain sertifikat dan 

diploma pendidikan tinggi, foundation degrees, bachelor’s degrees, bachelor’s degrees 

with honour dan gelar pascasarjana seperti master dan doktor. Untuk tingkat sarjana, 

umumnya program yang menawarkan program honour’s degree memerlukan 3 tahun, 

walaupun ada program yang membutuhkan waktu lebih lama [3, 47]. 

3.4.1 Tingkat Sarjana 

Gelar sarjana (bachelor degree) atau di Inggris disebut juga 'ordinary degree' atau 'first 

degree' menawarkan kualifikasi seperti bachelor of arts (BA), bachelor of science 

(BSc) atau bachelor of medicine (MB). Tergantung dari jurusan yang dipilih, jenjang ini 

dapat diselesaikan dalam waktu 3 atau 4 tahun. Umumnya program sarjana 4 tahun 

ditempuh dengan melibatkan kerja praktek selama satu tahun di industri atau di luar 

negeri yang dikenal dengan program 'sandwich course'. Untuk menyelesaikan tingkat 

sarjana di beberapa pilihan jurusan memerlukan waktu yang lebih lama; seperti 

misalnya, jurusan kedokteran (medical courses) umumnya memerlukan 5 atau 6 tahun. 
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Kuliah tingkat sarjana di Inggris ditawarkan juga dalam bentuk paruh waktu atau 

dengan jadwal pembelajaran yang fleksibel [48]. 

Tingkat sarjana disetarakan pada level 6 dalam Kerangka Kerja untuk Kualifikasi 

Pendidikan Tinggi (Framework for Higher Education Qualifications - FHEQ). Daftar 

FHEQ menunjukkan kesetaraan suatu jenjang pendidikan yang dapat ditempuh melalui 

program yang berbeda (lihat Lampiran A).  

Untuk mendaftar kuliah jenjang sarjana diperlukan kualifikasi yang diatur 

oleh University and Colleges Admissions Service (UCAS). Sistem penerimaan mahasiswa 

yang digunakan disebut 'UCAS tariff'. Dalam sistem ini, kualifikasi pelamar akan dinilai 

dan diberikan poin yang kemudian dapat digunakan untuk melamar ke suatu program 

di institusi pendidikan tinggi. Setiap universitas dan program studi menetapkan poin 

yang berbeda dan umumnya dihitung dari hasil ujian A-Level, walaupun pelamar dapat 

menggunakan jenis kualifikasi yang berbeda namun setara. Untuk mengetahui poin 

yang diperlukan guna memasuki universitas tertentu, dapat dilihat melalui website 

UCAS http://www.ucas.ac.uk/.  

Penilaian tingkat sarjana dinilai sebagai berikut [48]:  

1. First 

2. Upper-second (2:1) 

3. Lower-second (2:2) 

4. Third 

5. Pass 

6. Fail 

Penerima predikat 'Third' atau lebih tinggi berhak untuk mendapatkan gelar sarjana 

dengan penghargaan 'honours'. Umumnya, terdapat suatu sistem yang memungkinkan 

mahasiswa untuk mengajukan banding (appeals) jika mereka merasa tidak puas 

dengan nilai yang diperolehnya. Sistem penerapan hak banding ini ditentukan oleh 

universitas atau sekolah tinggi masing-masing. 

Untuk mendapatkan konversi nilai di atas dalam sistem IPK, salah satu rujukan tidak 

resmi adalah yang disediakan oleh Fulbright Commission, untuk memperkirakan 

perbandingan sistem nilai IPK di Amerika Serikat dan nilai di Inggris (tidak digunakan 

untuk proses aplikasi), sebagai berikut [49] : 
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Inggris Amerika (IPK) 

First Class Honour 4,0 

2:1 3,33-3,67 

2:2 3,0 

Third Class Honour 2,3 

Pass 2,0 

Program sarjana biasanya dimulai pada bulan September atau Oktober. Institusi 

pendidikan tinggi yang menawarkan jenjang sarjana adalah universitas, perguruan 

tinggi (higher education colleges) dan melalui program pendidikan jarak jauh [48].  

 

Foto  2. Imperial College London, Inggris (Foto: TAFS). 
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3.4.2 Foundation Degrees 

Program foundation degrees menggabungkan studi kegiatan akademis dan pelatihan 

kerja. Jenjang program ini umumnya disetarakan dengan 2 tahun pertama tingkat 

sarjana. Selain bisa digunakan langsung untuk bekerja, program ini membuka jalur 

bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan ke tingkat universitas atau sekolah tinggi dari 

beragam latar belakang pendidikan.  

Biasanya program foundation degrees  ditawarkan dalam bentuk program 

pembelajaran yang fleksibel disesuaikan dengan keadaan mahasiswa. Oleh karena itu, 

program ini sesuai untuk mereka yang ingin mengganti haluan karir, meningkatkan 

peluang kerja atau bagi mereka yang ingin melanjutkan ke universitas tanpa 

memandang usia dan latar belakang pendidikan [50].  

3.4.3 Tingkat Pascarjana 

Terdapat empat tipe utama kualifikasi program pascasarjana [51]: 

1. Postgraduate certificates, 

2. Postgraduate diplomas, 

3. Tingkat master (master degree), dan 

4. Tingkat doktoral (doctorate). 

Postgraduate certificates, Postgraduate diplomas dan tingkat master disetarakan pada 

level 7 dalam Kerangka Kerja untuk Kualifikasi Pendidikan Tinggi (Framework for 

Higher Education Qualifications - FHEQ) sedangkan tingkat doktoral disetarakan pada 

level 8. Daftar FHEQ menunjukkan kesetaraan suatu jenjang pendidikan yang dapat 

ditempuh melalui program yang berbeda (lihat Lampiran A).  

Umumnya untuk diterima di program pascasarjana diperlukan ijazah tingkat sarjana 

dengan nilai 'lower second (2:2)' atau lebih. Setiap universitas atau perguruan tinggi 

memiliki persyaratan masuk tertentu.  

Postgraduate diplomas dan certificates  

Program ini dapat berupa kualifikasi akademis atau kualifikasi kejuruan. Umumnya 

diperlukan 9 hingga 12 bulan untuk menyelesaikan suatu program. Terdapat program 

studi yang sangat beragam yang biasanya dikaitkan dengan profesi khusus.  Program 

studi yang dapat dipilih berupa program dengan bidang yang baru atau memilih 

bidang-bidang yang telah dipelajari di tingkat sarjana. Dalam penilaiannya terdapat 

empat klasifikasi yaitu: distinction, merit, pass, dan fail. Sesuai dengan daftar FHEQ 

(lihat Lampiran A), program postgraduate certificates atau postgraduate 
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diplomas,  selain dapat digunakan untuk bekerja, dapat juga digunakan untuk 

melanjutkan jenjang pendidikan, seperti program tingkat master [51].  

Tingkat Master  

Program tingkat master adalah suatu program kualifikasi akademis. Program ini dapat 

berdasarkan kegiatan riset, kuliah, atau kombinasi keduanya. Walaupun bervariasi 

tergantung jurusannya, umumnya dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun. 

Di akhir program, umumnya mahasiswa diwajibkan membuat disertasi (dissertation). 

Gelar tingkat master termasuk antara lain: master of arts (MA), master of science (MSc), 

master of business administration (MBA), master of law (LLM), master of 

education (MEd), master of philosophy (MPhil), dan master of research (MRes). Dalam 

penilaian akhir program master terdapat beberapa klasifikasi yaitu: distinction, merit, 

pass, dan fail. 

Beberapa program tingkat master, seperti master bidang bisnis administrasi atau 

hukum, mempersiapkan mahasiswa untuk terjun ke lapangan kerja tertentu. Di lain 

pihak, program master dengan penekanan kegiatan penelitian dapat mempersiapkan 

mahasiswanya untuk melanjutkan ke tingkat doktoral [51]. 

Tingkat Doktoral 

Kualifikasi tingkat doktoral membuka kesempatan mahasiswa untuk melakukan 

penelitian secara orisinil. Umumnya diperlukan paling tidak 3 tahun untuk 

menyelesaikan suatu program. Selama program, mahasiswa diharapkan untuk bekerja 

secara independen dengan bimbingan dosen pembimbing yang memberi nasihat 

sejalan dengan arah penelitian dan tenggat waktu program studi. Umumnya program 

doktoral menawarkan kualifikasi Doctor of Philosophy (PhD atau Dphil). Sistem 

penilaian umumnya berupa hasil saja, yaitu lulus atau gagal. Kualifikasi doktoral 

ditawarkan oleh universitas yang memiliki program penelitian [51]. 

3.4.4 Higher National Certificates (HNCs) dan Higher National Diplomas (HNDs) 

HNC dan HND adalah program pendidikan kejuruan berbasis kerja di tingkat 

pendidikan tinggi yang disediakan oleh perguruan tinggi (higher education college) dan 

sekolah tinggi lanjutan (further education college). Jika program sarjana diarahkan 

untuk terfokus memperoleh ilmu pengetahuan, HNC dan HND didesain untuk 

memberikan keahlian kepada mahasiswa untuk menggunakan ilmu pengetahuan 

secara efektif pada suatu pekerjaan tertentu. Program HNC dan HND disediakan di 

lebih dari 400 universitas dan sekolah tinggi lanjutan (further education college). HNC 

dapat ditempuh selama 1 tahun, sedangkan HND memerlukan waktu tempuh 2 tahun.  
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HNC dan HND disetarakan pada tingkat 5 dalam Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional 

(National Qualification Framework - NQF). Sedangkan dalam Kerangka Kerja Kualifikasi 

dan Kredit (Qualifications and Credit Framework - QCF) HNC berada di tingkat 4, 

sedangkan HND di tingkat 5.  Program studi yang tercakup dalam HNC dan HND antara 

lain: pertanian, komputer dan teknologi informasi, konstruksi dan teknik sipil, teknik, 

kesehatan, bisnis dan manajemen, olah raga dan sebagainya. Untuk mengambil 

program HNC atau HND diperlukan kualifikasi sebelumnya, sebagai contoh: HND 

umumnya memerlukan nilai satu A-Level (atau yang setara). 

Program HNC dan HND didesain untuk pendidikan keahlian khusus yang mendukung 

bidang pekerjaan tertentu, sehingga lulusannya bisa melanjutkan ke jenjang karir. 

Program ini bisa juga digunakan untuk menaiki jenjang sebagai batu loncatan karir 

dengan mengantongi status profesional. Di lain pihak, lulusan HNC atau HND dapat 

melanjutkan ke tingkat sarjana dengan syarat mengambil beberapa mata kuliah 

tambahan. Setelah program HNC, mahasiswa dapat masuk di tahun kedua tingkat 

sarjana, sedangkan untuk HND dapat masuk ke tahun kedua atau tahun ketiga [47]. 

Diploma of higher education  

Diploma of higher education setara dengan HND. Program ini terakreditasi sebagai 

kualifikasi profesional. Umumnya diperlukan dua tahun untuk menyelesaikan program. 

Terdapat banyak bidang yang tercakup di dalamnya seperti misalnya akuntansi, 

konstruksi, teknik, keperawatan, ilmu pasti, teknologi dan desain tekstil. 

Lulusan diploma of higher education dapat melanjutkan ke tingkat sarjana dengan 

syarat menyelesaikan beberapa mata kuliah tambahan. Program diploma of higher 

education  setara dengan tingkat 5 dalam Kerangka Kerja untuk Kualifikasi Pendidikan 

Tinggi (Framework for Higher Education Qualifications - FHEQ) (lihat Lampiran A) [47]. 

Certificate of higher education 

Certificate of higher education adalah program kualifikasi yang lebih bersifat akademis 

dibandingkan muatan kejuruannya. Untuk menyelesaikan suatu program, umumnya 

diperlukan  satu tahun. Program ini setara dengan HNC dan berada pada tingkat 4 

dalam tabel kualifikasi FHEQ (lihat Lampiran A) [47]. 
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Lampiran 

A. Daftar Penyetaraan Kualifikasi Tingkat Nasional 

Terdapat beragam kualifikasi pendidikan di Inggris. Hal ini disebabkan tersedianya 

berbagai jalur dan jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan minat dan tujuan 

pendidikan masing-masing yang dapat dilihat pada Gambar 2. Untuk mengelompokkan 

berbagai kualifikasi tersebut, dilakukan penyetaraan dalam bentuk kerangka kerja 

kualifikasi (qualification framework) yang pada dasarnya dibagi menjadi [52]: 

1. Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional  

(National Qualifications Framework - NQF) 

2. Kerangka Kerja Kualifikasi dan Kredit  

(Qualifications and Credit Framework - QCF) 

3. Kerangka Kerja Kualifikasi Pendidikan Tinggi  

(Framework for Higher Education Qualifications - FHEQ) 

Sistem kerangka kerja (framework) di atas mengelompokkan berbagai program yang 

berbeda latar belakang namun memiliki tuntutan syarat yang serupa terhadap peserta 

didik. Di setiap tingkatan yang sama, cakupan mata pelajaran sangat beragam juga 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program studi. 

A.1 Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional  

(National Qualifications Framework - NQF) 

NQF menyetarakan tingkat kualifikasi yang diakui di England, Irlandia Utara dan 

Wales. Hanya kualifikasi yang telah diakreditasi oleh lembaga perwakilan dari 

England, Wales dan Irlandia Utara yang dapat dimasukkan dalam tabel NQF, hal 

ini dilakukan untuk menjamin kualitas setiap kualifikasi [52]. 

A.2 Kerangka Kerja Kualifikasi dan Kredit  

(Qualifications and Credit Framework - QCF) 

QCF terdiri dari penyetaraan kualifikasi kejuruan atau pendidikan berbasis kerja. 

QCF diakui di England, Wales dan Irlandia Utara. Sistem kualifikasi dibuat 

sehingga dapat dipecah menjadi satuan unit atau kredit. Peserta didik dapat 

mengambil unit atau kredit tersebut satu per satu kemudian menambahkannya 

untuk mendapatkan kualifikasi penuh. 
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Sebagai contoh, yang termasuk dalam kualifikasi kejuruan adalah National 

Vocational Qualification (NVQ), Higher National Certidicate (HNC) dan Higher 

National Diplomas (HND) [52]. 

A.3 Kerangka Kerja Kualifikasi Pendidikan Tinggi  

(Framework for Higher Education Qualifications - FHEQ) 

FHEQ dibuat untuk sektor pendidikan tinggi dan memuat semua kualifikasi 

pendidikan tinggi. Termasuk di dalamnya gelar sarjana, diploma, sertifikat dan 

gelar akademis lainnya yang diberikan oleh universitas atau perguruan tinggi. 

FHEQ secara umum dibagi dan memiliki kesetaraan dengan NQF tingkat 4 sampai 

dengan 8. Penyetaraan didasarkan oleh tuntutan yang diperlukan setiap kualifikasi 

terhadap peserta didik [52]. 

Tabel  3. Kualifikasi berdasarkan NQF dan QCF [52]. 

Tingkat Contoh Kualifikasi NQF Contoh Kualifikasi QCF 

 

 

Pemula 

(Entry) 

- Certificates of Entry Level 

- English for Speakers of Other 

Languages (ESOL) 

- Skills for Life 

- Functional Skills at  Entry Level 

(English, Maths and ICT) 

- Awards, Certificates, and 

Diplomas at entry level 

 - Foundation Learning entry  

 - Functional Skills at  Entry Level 

 

1 

- GCSE grades D-G 

- Certificates and Diplomas BTEC 

Introductory  

- OCR Nationals 

- Key Skills level 1 

- Skills for Life 

- Functional Skills at  Level 1 

- BTEC Awards, Certificates, and 

Diplomas level 1 

 - Functional Skills at  level 1 

 - Foundation Learning Tier 

pathways 

 - NVQs at level 1 

2 

- GCSE grades A*-C 

- Key Skills level 2 

- Skills for Life 

- Functional Skills at  Level 2 

- BTEC Awards, Certificates, and 

Diplomas level 2 

 - Functional Skills at  level 2 

 - OCR Nationals 

 - NVQs at level 2 
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3 

- A-Level 

- GCE in applied subjects 

- International Baccalaureate 

- Key Skills level 3 

- BTEC Awards, Certificates, and 

Diplomas level 3 

 - BTEC Nationals 

 - OCR Nationals 

 - NVQs at level 3 

4 - Certificates of Higher Education 

 - BTEC Professional Diplomas 

Certificates and Awards 

 - HNCs 

 - NVQs at level 4 

 

5 

- HNCs dan HNDs 

- Other higher diplomas 

- HNDs 

 - BTEC Professional Diplomas, 

Certificates and Awards 

6 

- National Diploma Professional 

Production Skills 

- BTEC Advanced Professional 

Diplomas, Certificates and 

Awards 

 - BTEC Advanced Professional 

Diplomas, Certificates and 

Awards  

7 

- Diploma in Translation 

- BTEC Advanced Professional 

Diplomas, Certificates and 

Awards 

- BTEC Advanced Professional 

Diplomas, Certificates and 

Awards 

 - NVQs at level 5 (in the QCF 

framework) 

8 - Specialist awards 
- Award, Certificate and 

 Diploma at strategic direction 
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Tabel  4. Kualifikasi Kerangka Kerja untuk Pendidikan Tinggi (FHEQ) [52]. 

FHEQ 

Level 
Contoh Kualifikasi 

 
4 

- Certificates of higher education 
- Higher national certificates 

 
 

5 

- Diplomas of higher education 
- Foundation Degrees 
- Higher national diplomas 

 
 
 

6 

- Bachelors degrees 
- Bachelors degrees with honours 
- Graduate certificates and diplomas 
- Professional Graduate Certificate in Education 

 
 

7 

- Masters degrees 
- Integrated masters degrees 
- Postgraduate certificates 
- Postgraduate diplomas 

 
8 - Doctoral degrees 
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B. Statistik Mahasiswa Indonesia di Inggris 

Berdasarkan data statistik tahun 2010/2011 yang ditunjukkan Gambar 3 sampai 

dengan Gambar 6, dan Tabel  5 di bawah, mengenai data mahasiswa Indonesia dan 

mahasiswa asing di Inggris, terdapat beberapa hal yang dapat disimak [53]: 

• Total jumlah mahasiswa Indonesia di Inggris pada tahun ajaran 2010/2011 

mencapai 1.355 orang dengan sebaran terbanyak mereka yang meneruskan 

studi di tingkat postgraduate taught atau secara umum yang mengambil 

program master (lihat Gambar 3.a) 

• Sejak tahun 2002/03 sampai 2010/2011, jumlah mahasiswa Indonesia di 

Inggris berada disekitar 1.000 orang dengan sedikit penurunan terjadi pada 

tahun ajaran 2008/09. Hal ini dapat disebakan oleh krisis ekonomi global 

pada tahun 2008. Sejak tahun 2009 sampai dengan 2010/11, terjadi 

pemulihan dengan kecenderungan jumlah mahasiswa Indonesia di Inggris 

terus meningkat. Peningkatan terutama terlihat selama 3 tahun terakhir bagi 

mahasiswa yang mengambil program pascasarjana (lihat Gambar 3.b) 

• Melihat sebaran umur mahasiswa Indonesia di Inggris pada tahun 2010/11 

yang ditunjukkan pada Gambar 4, dapat dipahami alasan umur mayoritas 

mahasiswa Indonesia di Inggris di atas 30 tahun karena didominasi oleh 

mahasiswa pascasarjana 

• Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel  5 mengenai data mahasiswa 

di Inggris berdasarkan domisili, terlihat cukup mencolok bahwa dari tahun 

ajaran 2000/01 sampai dengan 2009/10, jumlah mahasiswa asing yang 

berasal dari negara non-EU mengalami peningkatan drastis di atas 2 kali lipat, 

atau tepatnya peningkatan 121.6%. Namun jika dibandingkan dengan data 

pada Gambar 3, jumlah mahasiswa Indonesia di Inggris sejak tahun ajaran 

2002/03 sampai dengan tahun ajaran 2009/10 tidak mengikuti tren tersebut 

• Melihat sebaran mahasiswa Indonesia di Inggris berdasarkan universitas 

tempat belajar maka Universitas Manchester, Universitas Birmingham dan 

Universitas Nottingham adalah tiga universitas dengan jumlah mahasiswa 

Indonesia terbanyak (lihat Gambar 5) 

• Berdasarkan pilihan program studi, mahasiswa Indonesia di Inggris 

menggemari program studi bisnis, manajemen, keuangan, politik dan 

ekonomi (lima program studi yang paling diminati). Sementara itu program 

studi teknik berada di bawah itu dengan program studi Teknik Mesin, Teknik 

Elektro, Ilmu Komputer dan Teknik Sipil masing-masing berada di uratan 6, 8, 

9 dan10 (lihat Gambar 6) 
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(a) 

 

(b) 

Gambar 3. Statistik mahasiswa Indonesia di Inggris (a) jumlah total (b) sebaran tiap 
jenjang, kecenderungan 9 tahun terakhir [53]. 
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Gambar 4. Distribusi mahasiswa Indonesia di Inggris berdasarkan umur [53]. 

Tabel  5. Data jumlah mahasiswa asing di Inggris terhadap mahasiswa setempat [23]. 
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Gambar 5. Data sebaran mahasiswa Indonesia di Inggris berdasarkan universitas [53]. 



 

 
 

A
t

d
i

k
b

u
d

l
o

n
d

o
n

.
c

o
m

 

52 Lampiran 

 
Gambar 6. Data sebaran mahasiswa Indonesia di Inggris berdasarkan bidang studi [53]. 
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C. Penandatanganan MOU bidang Pendidikan Indonesia – Inggris 

Pada tanggal 28 Mei 2012 telah ditandatangani Memorandum Saling Pengertian atau 

MOU antara Pemerintah Indonesia dan Inggris yang masing-masing diwakilkan oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mohammad Nuh, dan 

Menteri Negara untuk Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, David Willets. 

Penandatanganan berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia, London, Inggris. 

 
Foto 3. Penandatanganan MOU Pendidikan, Indonesia - Inggris, di London, 28 Mei 2012 

(Foto: KBRI London). 

 
Foto 4. Joint Working Group bidang Pendidikan antara Indonesia dan Inggris  

(Foto: KBRI London). 
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