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Asesmen yang dilakukan oleh Kemendikbud maupun organisasi Internasional 

menunjukkan peringkat sistem pendidikan dan capaian pendidikan kita masih jauh dari 

standar yang diharapkan, dilihat dari indikator seperti angka partisipasi kasar, rata-rata lama 

sekolah, dan kemampuan literasi dan numerik. Berdasarkan data asesmen PISA, nilai reading 

siswa Indonesia berada di angka 371, jauh di bawah rata-rata OECD yaitu 487.  

Untuk menunjang percepatan peningkatan kualitas pendidikan, perlu adanya sinergi 

antara pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Penguasaan Bahasa Inggris akan 

membuka akses terhadap wawasan global, teknologi, dan pengetahuan umum lainnya, dimana 

produk riset dan lainnya umum tertulis dalam Bahasa Inggris.  

 

 

Berangkat dari fakta masih terbatasnya akses belajar bahasa asing sebagai alat 

komunikasi yang efektif untuk menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) tahun 2016, 

persaingan industri 4.0, dan peningkatan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Kota Kediri 



 

 

membuat terobosan inovasi jangka panjang berupa kursus Bahasa Inggris gratis, English-

Massive (EMAS).  

Dinas Pendidikan selaku leading sector yang ditunjuk oleh Pemkot Kediri membentuk tim 

untuk merancang konsep pembelajaran serta menyeleksi tutor-tutor yang kompeten untuk 

menyukseskan program.  

Program ini mengedepankan prinsip community empowerment dan participatory 

governance. Kelas-kelas EMAS diselenggarakan di fasilitas umum maupun rumah warga 

untuk memberikan akses yang mudah bagi warga sekitar untuk belajar. Peran dan 

keterlibatan masyarakat dalam program ini terlihat dari kesukarelaan warga menjadi 

Penanggung Jawab (PJ) spot yang mengatur keberlangsungan pembelajaran.  

Selain ditujukan untuk membuka akses sebesar-besarnya terhadap pendidikan nonformal 

berkualitas, EMAS juga terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa batasan usia (minimal 

usia Sekolah Dasar) dan latar belakang sosial, tanpa batasan waktu dan tempat.  

Partisipan EMAS mendapatkan kursus Bahasa Inggris dengan kurikulum yang berfokus 

pada speaking skill  dengan metode yang fun didampingi oleh Tutor terpilih yang telah dibina 

secara khusus dan intensif. Tutor diterjunkan ke spot-spot di tingkat RT/RW dengan 

pendampingan Master Tutor yang bertugas melakukan evaluasi dan bimbingan terhadap 

kinerja Tutor. 

Inovasi program EMAS termasuk dalam kategori Pendidikan, khususnya pendidikan non-

formal dan selaras dalam mendukung capaian nasional SDGs untuk mewujudkan pendidikan 

berkualitas. EMAS memperluas akses siswa untuk belajar Bahasa Inggris, yang selama ini 

banyak tersedia melalui layanan berbayar. Adanya kursus Bahasa Inggris gratis, diharapkan 

meningkatkan kesempatan siswa untuk belajar Bahasa Inggris. Program ini ditujukan sebagai 

respons terhadap fenomena banyaknya peserta didik yang belum menguasai skill 

berkomunikasi dalam Bahasa Inggris meskipun sudah belajar dalam kurun waktu yang lama 

dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. EMAS hadir sebagai layanan pelatihan 

Bahasa Inggris berkualitas, untuk mendukung peningkatan IPM dan SDM. 

Program EMAS mendukung perwujudan pendidikan berkualitas yang merupakan tujuan 

ke-4 SDGs yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang setara dan inklusif dan mendukung 

terbukanya kesempatan pembelajaran seumur hidup. EMAS Membuka kesempatan belajar 

Bahasa Inggris bagi setiap warga, tanpa memandang usia, gender, latar belakang sosial, dan 

variable lainnya. EMAS juga berusaha mewujudkan pendidikan yang inklusif dan 

berkelanjutan. Meskipun dampak dari pendidikan tidak bisa langsung dilihat secara instan, 

secara tidak langsung kontribusi program bisa dilihat dari peringkat IPM Kota Kediri yang 

terus meningkat dari tahun ke tahun, dan tercatat di angka 77.58 lebih tinggi dibanding angka 

IPM Nasional yaitu 71.39 (BPS, 2018). 

 



 

 

 

PROSES 

Program English Massive memberlakukan prinsip community-based learning, di mana 

pembelajaran melibatkan warga, dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga. 

Kelas-kelas di EMAS dilaksanakan di rumah-rumah maupun fasilitas warga.  

Setelah koordinasi dilakukan, tutor akan datang ke spot yang ditunjuk untuk 

melaksanakan tugas mengajar. Para partisipan biasanya adalah warga sekitar yang tinggal di 

lingkungan tersebut namun tidak menutup akses untuk warga dari lingkungan lain bergabung. 

Kemudahan akses belajar inilah yang ditawarkan bagi warga yang mempunyai keterbatasan 

tenaga maupun finansial sehingga layanan pendidikan gratis dan berkualitas dari EMAS bisa 

menjangkau warga di mana pun mereka berada.  

Program EMAS berupaya mendukung dan melengkapi muatan pendidikan formal, dengan 

memfokuskan pada kemampuan berbicara dalam Bahasa Inggris. Di kelas EMAS, partisipan 

dilatih secara intensif agar percaya diri dalam menggunakan Bahasa Inggris. Kemampuan 

partisipan akan dipantau dan juga ditampilkan dalam event kompetisi tahunan yang 

diselenggarakan oleh EMAS melalui lomba-lomba seperti Storytelling, speech dan drama. 

Tidak terbatas pada siswa sekolah, para orang tua juga banyak yang mengikuti program ini. 

Salah satu alasannya agar mereka bisa mendampingi anak-anak di rumah saat belajar Bahasa 

Inggris. Sesuai dengan prinsipnya, EMAS berupaya membuka akses terhadap pendidikan 

berkualitas secara inklusif, tanpa memandang batasan usia dan latar belakang. 

English Massive bersikap proaktif dengan mendekatkan layanan kepada warga. Program 

ini menawarkan banyak kemudahan, dibanding program serupa yang ditawarkan Pemkot 

Surabaya dimana peminat datang ke lokasi layanan yang ditentukan. Sebaliknya, 

EMAS mengusung konsep dimana warga tidak perlu pergi jauh untuk mengakses layanan. Di 

era informasi ini, EMAS juga memaksimalkan platform sosial media sebagai sarana 

pembelajaran sehingga kelas tetap berjalan di masa pandemi. Selain itu, rencana membuka 

kompetisi secara nasional juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing partisipan. 

Fasilitas sertifikat lomba yang diakui Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk PPDB jalur prestasi 

juga menjadi nilai tambah tersendiri. 

Pendekatan, strategi pelaksanaan, dan strategi keberlanjutan EMAS dapat dipelajari oleh 

daerah lain dan sangat mungkin direplika sebagian atau keseluruhan sistemnya. Resources 

yang dibutuhkan untuk menjalankan program bisa dikatakan relatif tersedia di daerah lain 

yang berminat untuk mengaplikasikan sistem yang sama.  

Pertama, ketersediaan pengajar Bahasa Inggris sudah tersebar di daerah-daerah. Hal ini 

bisa dilihat dari banyaknya Perguruan Tinggi yang membuka Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. 

Kedua, pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program sangat dimungkinkan melalui 



 

 

pendekatan dan komunikasi persuasif. Dalam hal ini, masyarakat bisa berkontribusi pada 

kemajuan pendidikan di daerahnya. Ketiga, anggaran yang dibutuhkan untuk program ini bisa 

dialokasikan dari APBD kabupaten/kota sesuai amanat UU di mana Pemerintah wajib 

menyisihkan 20% alokasi belanja untuk sektor pendidikan.  

Program Emas juga berusaha transparan dengan informasi terkait program maupun 

perkembangan spot/kelas-kelasnya dengan menampilkan data ter-update di laman website 

resmi https://emas.pendidikan.kedirikota.go.id/ Transferabilitas program Emas dapat dilihat 

pada program Qurma (Quran Massive) yang kebetulan juga dinisiasi Pemkot Kediri. Qurma 

di-launching pada 2019 dan merupakan sebuah program pendidikan nonformal gratis di TPQ 

(Taman Pendidikan Quran) yang fokus terhadap 4 aspek yakni hafalan, tilawah, mengaji 

dengan terjemah dan menulis Al-Quran. Tujuannya untuk mewujudkan generasi qurani 

melalui peningkatan mutu di TPQ seluruh Kota Kediri. 

EMAS menyadari tantangan terkait keberlanjutan program (sustainability). Ini sangat 

penting guna memastikan manfaat program bisa dirasakan dan berdampak jangka panjang. 

Strategi institusional EMAS berupa Peraturan Kepala Daerah sebagai landasan hukum 

pelaksanaan program. Selain itu, Pemkot Kediri menginisiasi Program Pemberdayaan 

Masyarakat (Prodamas) di tingkat RT dimana sebagian anggaran dialokasikan untuk 

membiayai sarana prasarana penunjang pembelajaran, misalkan papan, alat tulis, media 

edukasi, alat peraga pendidikan, dsb. Strategi sosial yang telah dilakukan adalah menjalin 

koordinasi yang baik dengan perwakilan warga ( Penanggung Jawab spot), untuk memastikan 

kondisi pembelajaran di kelas-kelas yang ada di spot yang dibawahi. Koordinasi juga dilakukan 

dengan pimpinan di tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan, misalnya saat gabungan spot 

hendak melakukan kompetisi di tingkat kecamatan. Koordinasi lintas dinas juga dilaksanakan 

pada event tertentu, misalnya saat ada visitasi dari native speaker ke spot EMAS, Dindik 

berkoordinasi dengan Disbudparpora untuk mengenalkan potensi pariwisata daerah. Strategi 

manajerial baik kepada tutor maupun tim manajemen bisa dilihat dari pemberlakuan SOP 

yang menuangkan hak, peran dan kewajiban personel dalam program. Kualitas tutor juga 

terus ditingkatkan melalui workshop reguler dan dipantau melalui evaluasi tahunan agar 

pelayanan terhadap warga juga terus baik. 

 

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 

EMAS lahir atas keinginan warga Kota Kediri. Ide inovasi digali langsung oleh Walikota 

Kediri yang rutin menggelar Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) pada 

forum KOPI TAHU dengan Perangkat Desa yaitu Kepala Kecamatan, Kepala 

Kelurahan,  Ketua  RT/RW  dan  seluruh  warga. Walikota kemudian menunjuk Dinas 

Pendidikan sebagai pelaksana program. Pelaksanaan program didukung sepenuhnya oleh 

DPRD Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri. Berikut pejabat dan perannya: 



 

 

• Walikota: Menunjuk Dinas Pendidikan sebagai Pelaksana Utama  

• Kepala Dinas Pendidikan: Pelindung dan penanggung jawab program. 

• Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Kediri : Ketua Program EMAS 

sebagai pelaksana dan pengarah program. 

• Kepala Sub Bagian Umum dan Sungram: Sekretaris Program EMAS sebagai 

pengarah program. 

• Bagian Penyusunan Program dan Umum: Mengakomodasi seluruh sumber dana, 

perekrutan SDM (Tim Administrasi dan Manajemen, Master Tutor, dan Tutor) dan 

penunjang fasilitas program. 

• Tim Ahli: Menyusun kurikulum, silabus, dan modul sebagai pedoman pengajaran 

Tutor EMAS. 

• Master Tutor EMAS : Melakukan pendampingan Tutor EMAS dan evaluasi kinerja 

Tutor 

• Tutor : Melaksanakan proses pengajaran Bahasa Inggris 

• Tim Manajemen : Mengelola formulir pendaftaran dan administrasi jurnal 

mengajar Tutor setiap bulan, serta mengkoordinir Tutor untuk diterjunkan ke Spot 

• Penanggung Jawab Spot (Kecamatan/Kelurahan/RT/RW/warga yang ditunjuk) : 

Pengawas dan koordinator Spot EMAS 

 

SUMBER DAYA 

Sumber dana yang dipergunakan untuk program EMAS setiap tahunnya sebesar 

2.000.000.000. Sumber Daya Manusia (SDM) di antaranya terdapat 37 Tutor, 3 orang tim 

Administrasi dan Manajemen, 1 orang Tim Ahli Alumni UCL London bagian penyusun 

Kurikulum dan modul dan 4 orang Master Tutor. Selain itu, modul pengajaran untuk tutor 

yang berisi materi dan silabus dalam 3 level elementary, intermediate, dan advanced menjadi 

sumber daya lain dalam program EMAS. Penyelenggaraan pelatihan dan workshop untuk 

Tutor English-Massive secara rutin berkala untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di 

spot. Terdapat annual event COIN EMAS (Competition in English Massive dan kegiatan-

kegiatan kreatif lain untuk mengaplikasikan apa yang telah diajarkan Tutor dan meningkatkan 

kemampuan partisipan. EMAS juga mengembangkan aplikasi berbasis Android sebagai alat 

kehadiran Tutor di spot dan menggunakan wesbite resmi untuk mengeluarkan sertifikat 

online partisipan. 

 

 



 

 

 

 

 

Pada awal terbentuknya program, kuantitas partisipan menjadi target EMAS. Pada 2016, 

tercatat jumlah partisipan mencapai 2000 lebih. Tahun 2017, EMAS berfokus terhadap 

sebaran partisipan di seluruh 46 Kelurahan. Selanjutnya di 2018, kurikulum, silabus dan modul 

hadir melengkapi target terkait dengan kualitas pembelajaran dan penyelenggaraan 

workshop untuk Tutor guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Tahun 2019, 39,9% 

partisipan YL dan 37,1% partisipan YA/A lulus level tes. Tahun 2020, EMAS menjalin kerja 

sama dengan instansi lain dalam pelatihan tutor, mulai intensif membuat konten pembelajaran 

di media sosial, dan menyelenggarakan kompetisi untuk umum. 

 

 

Evaluasi yang dilakukan meliputi 3 aspek: (a) evaluasi terhadap hasil pembelajaran yang 

diberlakukan kepada partisipan program melalui level test, (b) evaluasi kinerja tutor yang 

dilakukan setiap tahun untuk memantau kinerja dan profesionalisme tutor, dan (c) evaluasi 

kinerja program yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan stakeholders program. 

Tahun 2021, SKM diluncurkan secara online untuk memetakan tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap kinerja program serta menjaring masukan dari penerima manfaat program. EMAS 



 

 

juga terbuka terhadap studi eksternal yang dilakukan peneliti dan akademisi. Misalnya, 

sebuah tesis mengkaji peran Pemkot Kediri terhadap penyelenggaraan EMAS, hasilnya 

menunjukkan persepsi positif partisipan terkait peningkatan skill Bahasa Inggrisnya. 

1. Indikator evaluasi partisipan dilihat dari persentase lokos level test pada setiap 

akhir level (rata-rata 1 tahun sekali), serta analisis keseluruhan hasil level test 

secara kuantitatif (uji anova) yang menunjukkan kenaikan signifikan pada skill 

partisipan.  

2. Indikator untuk evaluasi kinerja tutor dilihat dari hasil tes proficiency 

(TOEFL/IELTS), Tes Kompetensi Mengajar, Micro Teaching, serta evaluasi kinerja 

setiap 1 tahun sekali.  

3. Kinerja program keseluruhan dievaluasi melalui rapat evaluasi tahunan dengan 

seluruh komponen program, kuesioner untuk partisipan tahun 2020, serta Survei 

Kepuasan Masyarakat yang dilakukan tahun 2021. 

Masa pandemi menuntut English Massive berinovasi dan beradaptasi agar kegiatan 

belajar di seluruh Spot tetap berjalan dengan lancar dan efektif. Dikarenakan keterbatasan 

fasilitas yang dimiliki oleh partisipan, kebanyakan tutor menggunakan WhatsApp sebagai 

platform pembelajaran utama. Meskipun demikian, para tutor juga beradaptasi dengan 

memanfaatkan online resources (website & aplikasi) unuk menunjang pembelajaran secara 

online yang mudah diakses dan tidak berbayar seperti Zoom, Google Meet, Kahoot!, Quizziz, 

Liveworksheet, dan platform online lainnya. Munculnya wabah COVID-19 juga membuat tim 

kurikulum berusaha untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan bahaya virus tersebut 

dengan tujuan agar partisipan langkah-langkah untuk menjaga diri agar terhindar dari virus 

tersebut. Berikut hasil karya dari beberapa partisipan EMAS tentang pengenalan virus. COIN 

EMAS (Competition in English Massive) diselenggarakan secara daring dan luring. Pelatihan 

untuk Tutor juga tetap terlaksana dengan sistem online. Tahun 2021 EMAS meluncurkan Talk 

with EMAS, sebuah podcast yang dirilis dua minggu sekali diisi oleh tutor terpilih dan juga 

partisipan-partisipan EMAS yang berprestasi. Topik yang dibahas berkaitan dengan Bahasa 

Inggris, dari pembelajaran bahasa inggris hingga topik umum lainnya. 

Faktor penentu keberhasilan EMAS adalah (a) komitmen pimpinan dalam mengawal 

keberlangsungan program, (b) soliditas dan kompetensi SDM yang terlibat dalam program, (c) 

dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam program, (d) hasil/capaian pembelajaran 

partisipan yang terlihat dari progress belajar maupun prestasi di EMAS maupun di luar EMAS. 

Sedangkan beberapa kendala program ini antara lain (a) kualitas/kompetensi tutor masih 

belum merata sehingga diperlukan upaya lebih keras dalam melakukan pembekalan, 

monitoring dan evaluasi, (b) kondisi pandemi yang menyebabkan turunnya jumlah partisipan 

aktif karena keterbatasan teknologi yang dimiliki dan (c) masih didapati beberapa titik yang 

belum tersentuh layanan program sehingga sosialisasi program harus terus ditingkatkan. 



 

 

Inovasi ini telah meraih Top 30 Kovablik Jawa Timur tahun 2021. 
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