
IALF (Yayasan Bahasa Indonesia Australia) merupakan institusi 
terkemuka yang menawarkan program pelatihan dan tes bahasa Inggris, 
bahasa Indonesia, serta pelatihan guru. 

https://www.ialf.edu/


VISI 

Menjadi penyedia pelatihan bahasa dan layanan konsultansi yang 
terdepan di Indonesia dan kawasan Asia Pasi�k.

MISI 

Berperan serta dalam pembangunan di bidang ekonomi, sosial 
dan budaya di Indonesia dan kawasan Asia Pasi�k dan terlibat 
aktif dalam upaya peningkatan apresiasi serta pemahaman 
antara masyarakat Indonesia dan negara-negara tetangga. Hal 
ini akan tercapai melalui program dan layanan pendidikan 
dengan kurikulum serta sumber ajar yang bermutu tinggi.

LAYANAN PENDIDIKAN

Bahasa Inggris

• Bahasa Inggris untuk Umum (General English)

• Bahasa Inggris Akademis (English for Academic Purposes)

• Persiapan Tes (Test Preparation)

• Pelatihan Bahasa yang Dirancang Khusus (Specialized Training)

Tes Kemampuan Bahasa Inggris

• Tes IELTS

• Tes Pearson: PTE Academic, PTE UKVI, PTE Home

IALF Global – Layanan Konsultansi Pendidikan Luar Negeri

Pelatihan Bahasa Indonesia

Pelatihan Guru

Pengelolaan Proyek & Konsultansi

Chief Executive Of�cer: Denise Finney
Mobile  +62 812 381 7802 
d�nney@ialf.edu

JAKARTA SERPONG BALI

IALF (Yayasan Bahasa Indonesia Australia) merupakan institusi 
terkemuka yang menawarkan program pelatihan dan tes bahasa Inggris, 
bahasa Indonesia, serta pelatihan guru. 

https://www.ialf.edu/
https://www.ialf.edu/ialf-jakarta/
https://www.ialf.edu/ialf-gading-serpong/
https://www.ialf.edu/ialf-bali/
tel:+628123817802
mailto: dfinney@ialf.edu


BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS AKADEMIS 

IALF adalah lembaga penyedia pelatihan EAP yang 
telah dikenal di Asia Tenggara. Selama lebih dari 30 
tahun, melalui kerjasama dengan Australia Awards 
Scholarships dan klien-klien lain seperti: NZAID, CIDA, 
USAID, ADB dan Kementerian di Indonesia, IALF telah 
mempersiapkan lebih dari 25.000 siswa dengan 
keterampilan yang diperlukan untuk studi dan 
pelatihan mereka di luar negeri.

Academic Pathway (Bali, Jakarta, Gading Serpong, 
Daring)

Program Academic Pathway IALF untuk persiapan belajar 
di perguruan tinggi dirancang untuk meningkatkan 
kemampuan berbahasa Inggris dan keterampilan belajar 
guna membangun kesiapan akademis untuk 
pembelajaran di tingkat perguruan tinggi. Mulai dari 
tingkat Pre-Intermediate, program ini terbuka bagi murid 
yang ingin mempersiapkan diri  sebelum mengikuti 
program tingkat universitas yang disampaikan dalam 
bahasa Inggris, atau bagi yang ingin mengikuti kursus 
persiapan tes IELTS bersama IALF. Program kursus ini 
diajarkan melalui model pembelajaran campuran 
(blended-learning): 60% kelas tatap muka atau secara 
daring (Pengajaran tatap muka melalui Zoom) dan 40% 
tugas daring menggunakan Sistem Manajemen 
Pembelajaran Canvas.

EAP Pra-Keberangkatan (Bali, Daring)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 
bahasa, akademis, sosial, lintas budaya, dan belajar 
mandiri yang diperlukan dalam studi sarjana atau 
pascasarjana di luar negeri. Kursus ini dirancang khusus 
untuk memenuhi kebutuhan siswa dan penyandang dana 
pendidikan. 

Penulisan Jurnal Akademis dalam Bahasa Inggris (Bali, 
On-site, Daring)

Kursus ini bertujuan melatih keterampilan berbahasa serta 
keterampilan mengolah suatu penelitian menjadi sebuah 
karya tulis yang diterbitkan pada jurnal akademis. Kursus 
ini menerapkan model pembelajaran campuran antara 
tatap muka dan daring (dalam jaringan).

BAHASA INGGRIS UNTUK UMUM

General English-Z (Bali, Daring)

IALF Bali menyandang predikat terdepan dalam 
pengadaan program kursus Bahasa Inggris Umum untuk  
peserta  dari kalangan pelajar dan pekerja.. Program 
yang terdiri dari 14 tingkat kemahiran ini ditawarkan 
dalam berbagai kelas dari Pemula hingga Mahir dengan 
kombinasi guru Indonesia dan  penutur asli bahasa 
Inggris. Program kursus ini diajarkan melalui model 
pembelajaran campuran (blended-learning): 75% kelas 
tatap muka atau secara daring (Pengajaran tatap muka
melalui Zoom) dan 25% tugas daring menggunakan 
Sistem Manajemen Pembelajaran Canvas. 

Bahasa Inggris untuk SD & SMP (Bali, Daring)

IALF Bali memiliki program Bahasa Inggris untuk siswa SD 
& SMP, yang dirancang dengan tujuan agar mereka 
dapat belajar dalam situasi yang menyenangkan dan 
interaktif dengan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

https://www.ialf.edu/id/belajar-bahasa-inggris-online/
https://www.ialf.edu/id/bahasa-Inggris-online-sd-dan-smp
https://www.ialf.edu/pathway-to-academic-success/
https://www.ialf.edu/id/academic-pathway-study-abroad/
https://www.ialf.edu/academic-pathway-online-uni-prep/


IELTS - INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM

IELTS diakui oleh 10,000 penyelenggara pendidikan dan pelatihan di 
seluruh dunia, termasuk Australia, Amerika Serikat, Inggris, 
Singapura dan Kanada serta digunakan untuk tujuan keimigrasian.

IALF terakreditasi oleh IELTS Australia untuk menyelenggarakan tes 
IELTS di Jakarta, Gading Serpong & Bali dan rekanan lokasi tes di 
seluruh Indonesia dan Timor-Leste. 

• IALF menawarkan Tes IELTS Berbasis Kertas dan Komputer

• IELTS Berbasis Komputer diadakan setiap hari, hasil diterima
dalam kurun waktu 3-7 hari kalender

• IELTS Berbasis Kertas diadakan setiap minggu di lokasi tes kami
dan rekanan lokasi tes pada tanggal yang dijadwalkan, hasil
diterima dalam kurun waktu 13 hari kalender setelah tanggal tes

TES KEMAHIRAN BERBAHASA

IALF juga menawarkan serangkaian tes kemahiran yang dirancang 
sendiri oleh IALF untuk menilai kemampuan bahasa Inggris peserta 
demi tujuan penyeleksian, penyaringan atau perekrutan.   

TES BAHASA

PTE (PEARSON TEST OF ENGLISH)  

PTE Academic adalah tes bahasa Inggris berbasis komputer terdepan 
untuk studi ke luar negeri dan tujuan migrasi. PTE diterima oleh 
ribuan perguruan tinggi dan sekolah di seluruh dunia, juga oleh 
Pemerintah Australia, Selandia Baru dan Inggris untuk pengajuan 
visa. memberikan nilai dengan cepat, akurat dan obyektif -  nilai 
biasanya diperoleh dalam waktu 3-5 hari kerja, dan peserta bisa 
mendaftar tes kapanpun bahkan 24 jam sebelum jadwal.

IALF Jakarta menawarkan beragam opsi tes PTE

• PTE Academic - tes Bahasa Inggris berbasis komputer yang telah
dikenal di dunia serta dipakai untuk tujuan belajar dan tinggal di
luar negeri.

• PTE Academic UKVI – merupakan Secure English Language Test
(SELT) yang disetujui oleh pemerintah Inggris untuk seluruh visa
Inggris yang menyertakan syarat tes 4-keterampilan bahasa. SELT
merupakan pilihan yang cepat, adil dan nyaman bagi yang ingin
bekerja, belajar atau tinggal di Inggris.

• PTE Home – pilihan cepat, adil dan nyaman bagi yang ingin
mengajukan aplikasi visa keluarga atau tinggal. PTE Secure
English Language Tests (SELT) disetujui oleh pemerintahan Inggris

Official Test Centre

https://ieltsonline.ialf.edu/v2
https://www.ialf.edu/?s=proficiency+testing
https://www.ialf.edu/pte-at-ialf


PERSIAPAN IELTS (JAKARTA, GADING SERPONG, 
BALI, DARING)

IALF memiliki spesialisasi pada IELTS. IALF menawarkan 
kursus persiapan IELTS secara daring dan luring. Kursus 
ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan siswa pada 
komponen tes dan strategi menghadapinya selain 
memberikan latihan ketrampilan berbahasa Inggris yang 
diperlukan. 

• IELTS Modular: kursus 5-minggu ini menitikberatkan
pada modul pembelajaran yang berbeda setiap
minggunya (Listening, Speaking, Reading, Writing
Task 1, Writing Task 2). Siswa dapat bergabung setiap
minggu. Kursus diajarkan melalui model pembelajaran
campuran (blended-learning): 60% kelas tatap muka
atau secara daring (via Zoom) dan 40% tugas daring
menggunakan Canvas LMS

• IELTS Modular Sabtu: kursus 6-minggu meliputi
keseluruhan modul tes IELTS, kelas baru dibuka setiap
minggu. Kursus diajarkan melalui model pembelajaran
campuran (blended-learning): 60% kelas tatap muka
atau secara daring (via Zoom) dan 40% tugas daring
menggunakan Canvas LMS

• IELTS Specialized: IALF dapat merancang kursus
persiapan IELTS secara khusus sesuai kebutuhan
individu atau kelompok

PERSIAPAN TES

IELTS INSIGHTS TEST

Merupakan simulasi tes IELTS berbasis komputer lengkap selama 2,5 
jam. Simulasi tes ini mencakup Listening, Reading, Writing dan 
Speaking. Tes dapat diambil secara daring atau di salah satu kantor 
IALF. Tes dilaksanakan dalam kondisi tes IELTS berbasis Komputer 
sebenarnya.

PEARSON PTE ACADEMIC (JAKARTA, DARING)

IALF Jakarta menawarkan kursus Persiapan Tes Pearson Academic 
berdasarkan permintaan.

KURSUS PERSIAPAN TES LAIN (JAKARTA, GADING SERPONG, 
BALI, DARING)

Kursus persiapan tes lain seperti TOEFL & TOEIC tersedia sesuai 
permintaan.

https://www.ialf.edu/id/kursus-persiapan-ielts-online
https://www.ialf.edu/id/ielts-insights-test/
https://www.ialf.edu/pte-at-ialf


PELATIHAN GURULAYANAN KONSULTANSI PENDIDIKAN LUAR NEGERI | PELATIHAN YANG DIRANCANG KHUSUS 

IALF GLOBAL – LAYANAN KONSULTANSI 
PENDIDIKAN LUAR NEGERI

IALF Global menawarkan layanan lengkap konsultansi 
pendidikan luar negeri. Konsultan IALF Global 
melibatkan pengguna layanan dalam mengambil 
keputusan mengenai negara tujuan, pilihan dan jalur 
program.  Mereka siap memberikan saran dan bantuan 
selama proses pelamaran studi, juga membantu dalam 
pengajuan visa, pemilihan akomodasi serta cara 
mengantisipasi tantangan hidup di luar negeri.
Negara tujuan belajar mencakup Australia, Selandia 
Baru, Eropa, Inggris, Amerika, Kanada, dan Singapura. 
Kunjungi IALF Global di salah satu pusat bahasa kami: 
Jakarta, Surabaya atau Bali.

PELATIHAN YANG DIRANCANG KHUSUS 

IALF membantu perusahaan, lembaga pendidikan dan 
administrasi pemerintahan di tingkat provinsi dalam 
mengembangkan program pelatihan bahasa dan 
professional bagi guru, khusus untuk memenuhi tujuan 
tertentu. Pelatih dari IALF bekerjasama erat dengan 
pengguna jasa dalam membuat program yang tepat 
sasaran, dan siap memberikan kursus di pusat-pusat 
Bahasa IALF atau tempat yang sudah ditentukan. Pada 
beberapa tahun terakhir, pelatih IALF telah dikirim ke 
berbagai tempat di Indonesia, dari Padang Sidimpuan 
sampai Balikpapan dan Jayapura serta pelosok lain.

IALF menawarkan berbagai program pelatihan untuk memenuhi 
berbagai kebutuhan pengembangan profesional guru maupun 
calon guru dari Indonesia dan luar negeri.

TRINITY COLLEGE LONDON CERTIFICATE IN TESOL (BALI)

IALF Bali terakreditasi oleh Trinity College London sebagai 
penyelenggara program serti�kasi TESOL (Pengajaran Bahasa Inggris 
bagi Penutur Bahasa Lain), yaitu kuali�kasi profesi guru yang diakui 
secara internasional dan diterima oleh penyedia lapangan kerja di 
seluruh dunia. Silakan kunjungi www.tesolbali.com untuk informasi 
lebih lanjut.

IALF C-CELT - IALF CERTIFICATE IN COMMUNICATIVE ENGLISH 
LANGUAGE TEACHING (BALI, DARING, ON-SITE)

Program satu minggu C-CELT menekankan pada pengajaran untuk 
bidang tertentu seperti persiapan IELTS, Bahasa Inggris Bisnis, 
Persiapan TOEFL® serta Pengajaran bahasa Inggris untuk 
Anak-anak.  Program intensif ini mencakup semua aspek dalam 
metodologi pengajaran bahasa Inggris terutama sisi praktis seperti 
metode, teknik dan strategi mengajar. Program ini menggabungkan 
input di kelas, observasi terbimbing, dan kegiatan merencanakan 
pengajaran serta mengajar singkat bahasa Inggris. Pelatihan ini bisa 
dilaksanakan baik di IALF maupun di tempat yang dipilih.   

IALF C-CLIL - IALF CERTIFICATE IN CONTENT & LANGUAGE 
INTEGRATED LEARNING (BALI, DARING, ON-SITE)

Program C-CLIL dirancang untuk memenuhi kebutuhan guru dan 
dosen yang harus memberikan pengajaran berbasis konten 
(misalnya: Matematika, IPA, Ilmu Pengetahuan Bisnis) dengan 
instruksi dalam bahasa Inggris.

LOKAKARYA PENGAJARAN (BALI, GADING SERPONG, DARING, 
ON-SITE)

IALF secara rutin menyelenggarakan lokakarya sehari bagi guru, 
dengan topik seperti Using Stories with Young Learners, Speaking 
and Assessment, dan English for Speci�c Purposes. IALF juga 
mengadakan lokakarya bermuatan khusus untuk kelompok guru atau 
pelatih tertentu, baik di IALF maupun di sekolah atau lembaga mereka.  

https://www.ialf.edu/id/hubungi-kami-global
https://www.ialf.edu/id/hubungi-kami-global
https://www.ialf.edu/id/belajar-online/kursus-privat-bahasa-inggris-online
https://www.ialf.edu/teacher-training/


PELATIHAN BAHASA INDONESIA

IALF dikenal luas dalam pengelolaan program Bahasa 
Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA). Ketiga cabang IALF 
menawarkan program BIPA yang bersifat umum serta yang 
khusus dirancang untuk siswa perorangan atau kelompok.  

Bahasa Indonesia untuk Umum

• Kursus paruh waktu dan semi intensif selama 2 – 8
minggu

• Kelas kecil sehingga masing-masing mendapatkan
kesempatan terlibat penuh dalam proses belajar

• Silabus terpadu yang menggabungkan pembelajaran
bahasa dan budaya

Belajar Bahasa Indonesia di Bali

Program intensif ini diadakan di IALF Bali 4-5 kali dalam 
satu tahun. Kursus ini menggabungkan 40 jam pelatihan 
bahasa Indonesia dengan 20 jam kegiatan seni dan 
budaya yang bersifat praktis.  Akomodasi dengan 
keluarga angkat tersedia untuk memberikan siswa 
pengalaman tinggal dan berinteraksi dengan keluarga 
Indonesia. 

Program Widyawisata & Pelatihan yang Dirancang 
Khusus

Program widyawisata dibuat untuk rombongan siswa 
sekolah, berkoordinasi dengan agen perjalanan yang 
menjadi mitra IALF Bali dan/atau dengan guru sekolah 
yang bersangkutan. Bentuk serta jangka waktu kursus 
sangat �eksibel, disesuaikan dengan permintaan. 
Sebuah program juga bisa dirancang khusus untuk guru, 
manajer ekspatriat dan tenaga professional dari berbagai 
bidang, baik perorangan maupun kelompok kecil dan 
menggunakan silabus yang dikembangkan menurut 
kebutuhan nyata dari siswa. 

Bahasa Indonesia Daring 

IALF menyelenggarakan berbagai kursus yang terhubung 
dengan jaringan internet. Kursus ini menawarkan 
pembelajaran berbasis video tutorial yang digabungkan 
dengan keikutsertaan siswa dalam ruang belajar daring. 
Siswa dapat belajar di tempat atau dalam situasi yang 
nyaman seperti di rumah atau kantor, serta jadwal kursus 
bisa diatur sesuai dengan keinginan. 
Model belajar daring ini sangat cocok untuk siswa yang 
mempunyai motivasi belajar mandiri dan ingin 
meningkatkan keahlian berbahasa Indonesia namun tidak 
bisa terlibat langsung di dalam sebuah kelas tatap muka.      

Layanan Penerjemahan atau Pengalihbahasaan 

• Layanan penerjemahan atau pengalihbahasaan dari
bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya:
transkrip nilai, ijazah, buku panduan, laporan,
proposal, artikel dan buku.

• IALF Bali menawarkan layanan interpretasi, baik yang
bersifat konsekutif maupun simultan, serta mengatur
penyediaan perlengkapan SIS (Simultaneous
Interpreting System).

https://www.ialf.edu/learning-indonesian
https://www.ialf.edu/study-bahasa-indonesia-bali-gi
https://www.ialf.edu/learning-indonesian-bali/
https://www.ialf.edu/bali-gst/
https://www.ialf.edu/bahasa-indonesia-online/
https://www.ialf.edu/Indonesian-interpreting-and-translation-services/


ELTA (English Language Training Assistance)

ELTA merupakan program gagasan dibawah Australia 
Awards, yang bertujuan menambah akses beasiswa 
kepada peminat dari provinsi di Indonesia yang masih 
minim prasarana. ELTA merekrut dan melatih sejumlah 
orang dari enam provinsi – NTT, NTB, Maluku, Maluku 
Utara, Papua dan Papua Barat menjadi Master Trainer 
yang kemudian bertugas memberikan kursus intensif 
persiapan IELTS kepada calon pelamar beasiswa yang 
dianggap memiliki potensi. Program tambahan bagi 
penyandang disabilitas diselenggarakan di IALF Bali.  

ETELP (Timor-Leste English Language Program)

Pada tahun 2011-2016 IALF bekerjasama dengan 
Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL) dan 
Kementerian Pendidikan Timor-Leste dalam 
meningkatkan mutu pendidikan Bahasa Inggris di 
sekolah-sekolah setempat. Proyek kerjasama ini didanai 
oleh Pemerintah Australia.

PENGELOLAAN PROYEK DAN KONSULTANSI

Kang Guru Indonesia (KGI) 

Proyek kebahasaan berbasis multimedia ini berlangsung 
dari tahun 1989 sampai 2016 dan didanai oleh Pemerintah 
Australia. Pembelajar Bahasa Inggris di seluruh Indonesia 
mampu meningkatkan keahlian berbahasa Inggris mereka 
melalui program-program radio mingguan, majalah, 
pelatihan professional bagi guru dan bahan-bahan ajar 
yang masih tersedia di laman IALF.

KELP (Kiribati English Language Program) 

IALF terlibat dalam proyek pelatihan Bahasa Inggris dan 
profesional bagi guru serta layanan tes di Kiribati dari 
tahun 2011 sampai 2014, di bawah the Kiribati Education 
Improvement Program (KELP) yang didanai oleh 
Pemerintah Australia.

ELTIS (English Language Teaching in Islamic Schools) 

Program 4 tahun pengembangan kinerja guru ini telah 
melatih lebih dari 750 guru Bahasa Inggris Madrasah 
Tsanawiyah (setingkat SMP) di tiga provinsi, bekerjasama 
dengan berbagai lembaga pendidikan dan perguruan 
tinggi Islam di Indonesia. Proyek ini didanai oleh 
Pemerintah Australia.

IALF telah berhasil memberikan layanan konsultansi bahasa bagi sektor 
pembangunan dan usaha dalam bidang seperti perencanaan proyek, 
pengawasan & evaluasi, manajemen & pengembangan sumber ajar, 
penyusunan kurikulum dan pelatihan professional bagi guru – di beberapa 
negara termasuk Indonesia, Vietnam, Timor-Leste dan Kiribati.

https://www.ialf.edu/projects/
https://www.ialf.edu/projects/elta/
https://www.ialf.edu/projects/etelp/
https://www.ialf.edu/projects/kgi/
https://www.ialf.edu/projects/kelp/
https://www.ialf.edu/projects/eltis/


SARANA & PRASARANA

IALF menyediakan sarana dan prasarana penunjang 
terkini bagi karyawan dan peserta program pelatihan 
yang diselenggarakan di IALF.

Multimedia (Bali, Jakarta)

• Sistem jaringan multimedia untuk pembelajaran
mandiri

• Fasilitas ‘Plug & Play’ untuk pemakaian laptop atau
komputer tablet

• Laboratorium komputer untuk pembelajaran mandiri
dan kelas

• Intranet IALF dengan berbagai informasi dan tautan

Perpustakaan (Bali, Jakarta)

• Terbitan khusus ELT

• Koleksi Umum dan Referensi

• Berbagai terbitan berkala terkini

• Buku Bacaan Fiksi

• Ruang Diskusi

• Perpustakaan khusus bagi siswa SD & SMP di IALF Bali

Aula (Bali, Jakarta)

• Aula (kapasitas 100 – 150) untuk acara-acara khusus,
seminar & konferensi

Kantin (Bali)

IALF JAKARTA

Richard Howells

Manager

Rukan Sudirman Park Blok C no 38 
Jl KH Mas Manyur Kav 35    
Karet Tengsin, Tanah Abang  
Jakarta 10250

+62 21 521 3350
rhowells@ialf.edu

IALF GADING SERPONG

Fendy Gunawan

Manager, Operations

Ruko Paramount Rodeo
Jalan Gading Golf Boulevard
Gading Serpong
Tangerang 15810

+62 21 5241 1496
fgunawan@ialf.edu

IALF BALI

Caroline Bentley

Manager

Jalan Raya Sesetan 190
Denpasar
Bali 80223

+62 361 225243
cbentley@ialf.edu

www.ialf.edu

https://www.ialf.edu/homepage/resources-facilities/
https://www.ialf.edu/ialf-jakarta/
https://www.ialf.edu/ialf-gading-serpong/
https://www.ialf.edu/ialf-bali/
tel:+62215213350
tel:+622152411496
tel:+62361225243
mailto: rhowells@ialf.edu
mailto: fgunawan@ialf.edu
mailto: cbentley@ialf.edu
https://www.facebook.com/ialfedu
https://www.instagram.com/ialfedu
https://www.twitter.com/ialfedu
https://www.youtube.com/channel/UCb0ATfWExHoQ4tDzMNf0lgQ
https://bit.ly/ialf-indonesia
https://www.ialf.edu/



