
Chapter 16106 

Bab 16: Pendidikan

Sistem Pendidikan Hong Kong 

Berikut ini adalah perkenalan umum untuk sistem pendidikan. Jika Anda 
berminat pada sekolah untuk anak NCS, silahkan melihat ke bagian di bawah 
tentang Pendidikan dan layanan dukungan untuk anak NCS.

Taman kanak-kanak 

Semua taman kanak-kanak dikelola secara pribadi. Mulai dari tahun ajaran 
2017/18, Pemerintah telah menerapkan skema pendidikan taman kanak-
kanak (TK) baru dengan tujuan untuk menyediakan pendidikan TK yang 
berkualitas dan terjangkau, serta meningkatkan aksesibilitas siswa ke berbagai 
mode layanan yang sesuai kebutuhan khusus mereka. Di bawah Skema ini, 
penerimaan siswa TK akan berdasarkan kebijaksanaan masing-masing TK. 
Meskipun demikian, TK diharuskan memastikan peluang yang sama dalam 
penerimaan untuk semua anak tanpa memandang ras, jenis kelamin dan 
kemampuan mereka. Mengingat adanya beragam mode operasi TK, adalah 
bijaksana untuk membanding-bandingkan program dahulu sebelum membuat 
pilihan.

Pendidikan dasar

Sekolah dasar dimulai pada usia sekitar 6 tahun. Ada tiga mode operasi, yaitu 
pagi, siang dan sehari penuh. Saat mendaftar, semua anak yang memenuhi syarat 
dialokasikan dalam posisi Primary 1 di sekolah negeri dan sekolah dasar, yang 
dibantu melalui Sistem Pendaftaran Primary One. Bahasa Cina adalah bahasa 
pengantar di sebagian besar sekolah, dan bahasa Inggris diajarkan sebagai bahasa 
kedua.

Pendidikan menengah 

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, saat mendaftar siswa akan 
dialokasikan pada lokasi Secondary 1 (S1) bersubsidi di sekolah pemerintah 
dan sekolah luar biasa melalui Sistem Alokasi Tempat Sekolah Menengah.
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Kurikulum SMA telah dilaksanakan sejak September 2009 di Secondary 4. 
Semua siswa sekarang dapat mengambil manfaat dari 6 tahun pendidikan 
menengah (yaitu 3 tahun pendidikan menengah pertama dan 3 tahun pendidikan 
menengah atas) dan hanya mengikuti satu kali ujian publik di akhir Secondary 
6 – Ujian Hong Kong Diploma of Secondary Education (HKDSE) / Diploma 
Pendidikan Menengah Hong Kong.

Sekolah internasional

Sejumlah 53 sekolah internasional beroperasi di Hong Kong. Sekolah-sekolah 
ini merupakan bagian penting dari status Hong Kong sebagai pusat bisnis 
internasional dan kota kosmopolitan yang dinamis. Mereka menawarkan 
kurikulum non-lokal yang berbeda, termasuk dari Inggris, Amerika Serikat, 
Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Singapura dan 
lain-lain, seperti program International Baccalaureate. Siswa sekolah ini 
biasanya tidak mengikuti ujian lokal. 

Pendidikan istimewa

Pada tahun ajaran sekolah 2017/18, ada 61 sekolah luar biasa yang menyediakan 
layanan pendidikan untuk anak-anak tunanetra, tuna rungu, cacat fisik, 
permasalahan emosional dan perilaku dan disabilitas intelektual, serta siswa 
yang dirawat di rumah sakit. Untuk sekolah dasar dan menengah umum sektor 
publik, sumber daya tambahan selain subvensi reguler, dukungan profesional 
dan pelatihan guru disediakan untuk membantu mereka melayani siswa dengan 
kebutuhan pendidikan khusus. Informasi lebih lanjut tentang pendidikan khusus 
tersedia pada situs web Education Bureau (EDB) Biro Edukasi di http://www.
edb.gov.hk/en/about-edb/policy/special/index.html 

Setelah sekolah 

Pendidikan tinggi

Hong Kong memiliki 20 institusi pendidikan tinggi pemberi gelar sarjana, 
delapan di antaranya didanai oleh University Grants Committee (UGC) / 
Komite Pendanaan Universitas, satu di antaranya didanai oleh pemerintah dan 
sebelas lainnya merupakan berdana mandiri.

Untuk pertanyaan mengenai pendidikan tinggi, informasi terkait adalah sebagai 
berikut -
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Institusi yang didanai oleh UGC  

City University of  Tat Chee Avenue 3442-7654
Hong Kong Kowloon Tong, Kowloon 
Hong Kong  Kowloon Tong, Kowloon 3411-7400
Baptist University 
Lingnan University 8 Castle Peak Road 2616-8888
 Tuen Mun, NT 
The Chinese  Sha Tin, NT 3943-3700 
University of   3943-6000
Hong Kong 
The Education   10 Lo Ping Road 2948-8888
University of  Tai Po, NT
Hong Kong  
The Hong Kong  Hung Hom, Kowloon 2766-5111
Polytechnic University 
The Hong Kong Clear Water Bay, Kowloon 2358-8888 
University of Science
and Technology 
The University of Pokfulam, Hong Kong 2859-2111
Hong Kong 

Institusi yang didanai Pemerintah

Hong Kong Academy 1 Gloucester Road  2584-8500
for Performing Arts Wan Chai, Hong Kong  

Institusi berdana mandiri

Caritas Institute of 18 Chui Ling Road 3653-6600 
Higher Education Tseung Kwan O, NT 
Centennial College 3 Wah Lam Path, Pokfulam, 3762-6200 
 Hong Kong 
Chu Hai College of Yi Lok Street, Riviera Gardens 2408-9928 
Higher Education Tsuen Wan, NT 
Gratia Christian  5 Wai Chi Street, Shek Kip Mei 2242-2826
College Kowloon, HKSAR 
Hang Seng Hang Shin Link, Siu Lek Yuen 3963-5555 
Management College Sha Tin, NT 
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HKCT Institute of  2 On Shing Street, Ma On Shan 2265-6993
Higher Education Sha Tin, New Territories 
Hong Kong Nang Yan 325-329, Lai Chi Kok Road 3996 1000 /  
College of Higher Shamshuipo, Kowloon 3996 1001 
Education  
Hong Kong Shue Yan 10 Wai Tsui Crescent 2570-7110 
University Braemar Hill, North Point
 Hong Kong 
The Open University 30 Good Shepherd Street 2768-6205 /  
of Hong Kong Homantin, Kowloon 2768-6656
Tung Wah College No. 31 Wylie Road 3190-6673
 Homantin, Kowloon, Hong Kong 
Technological and (Tsing Yi Campus) 20A  2176-1456
Higher Education Tsing Yi Road ,Tsing Yi Island, NT 
Institute of Hong 
Kong, Vocational  (Chai Wan Campus) 
Training Council 133 Shing Tai Road, Chai Wan, HK  
University Grants 7/F, Shui On Centre 2524-3987 
Committee  6-8 Harbour Road
Secretariat Wan Chai, Hong Kong 
 

Pendidikan orang dewasa 

EDB menerapkan Financial Assistance Scheme for Designated Evening Adult 
Education Courses (FAEAEC) / Skema Bantuan Finansial untuk Kursus Malam 
Pendidikan Dewasa Tertentu untuk menyediakan bantuan finansial bagi pelajar 
dewasa berusia 17 ke atas yang memenuhi syarat untuk menghadiri kursus 
menengah malam di pusat-pusat yang ditunjuk. 

Program Diploma Yi Jin

Program Diploma Yi Jin menyediakan jalur alternatif untuk individu yang 
putus sekolah menengah 6 serta pelajar dewasa berusia 21 tahun ke atas untuk 
memperoleh kualifikasi formal untuk mencari pekerjaan dan studi lanjut. 
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Pendidikan dan pelatihan kejuruan dan professional

Vocational Training Council (VTC) / Dewan Pelatihan Kejuruan menawarkan 
berbagai program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan profesional melalui 
lembaga-lembaga anggotanya. Semua pendaftar, terlepas dari ras atau 
asal etnis mereka, yang mampu memenuhi persyaratan penerimaan, akan 
dipertimbangkan. VTC utamanya menggunakan bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar, dilengkapi dengan bahasa Cina jika perlu, untuk program 
tingkat paska sekolah menengah 6 atau lebih tinggi. Walaupun program ini 
memerlukan kualifikasi Bahasa Cina di HKDSE untuk masuk, kualifikasi 
Bahasa Cina alternatif seperti HKDSE Applied Learning Chinese / Bahasa Cina 
HKDSE untuk Belajar Terapan (untuk siswa yang tidak berbahasa China) dan 
Bahasa Cina GCE / GCSE / IGCSE akan dipertimbangkan untuk siswa NCS. 
Oleh karena itu, siswa NCS dapat mendaftar sesuai dengan preferensi mereka. 
Informasi terperinci, termasuk media instruksi, program pendidikan dan 
pelatihan kejuruan dan profesional yang cocok untuk lulusan sekolah menengah 
tersedia di situs web VTC: www.vtc.edu.hk di bawah Program VTC.

Bantuan finansial untuk siswa yang membutuhkan

Kebijakan Pemerintah tentang pendanaan siswa dibuat untuk memastikan 
bahwa tidak ada siswa yang akan ditolak untuk akses pendidikan karena 
kurangnya sarana. Untuk mendukung kebijakan ini, Student Finance Office 
(SFO) / Kantor Keuangan Siswa untuk Keluarga Pekerja dan Badan Bantuan 
Keuangan Mahasiswa mengelola skema bantuan keuangan berikut untuk siswa 
dari tingkat pra-dasar hingga paska sekolah menengah:  

Kindergarten and Child Care Centre Fee Remission Scheme (KCFRS) / 
Skema Remisi Biaya Taman Kanak-kanak dan Perawatan Anak
- KCFRS memberi keluarga yang membutuhkan bantuan keuangan dalam 

bentuk remisi biaya untuk anak yang mengikuti kelas penitipan anak, kelas 
bawah dan atas di taman kanak-kanak nirlaba setempat di bawah skema 
pendidikan taman kanak-kanak baru dan / atau anak-anak yang menerima 
layanan penitipan anak sepanjang hari pada pusat perawatan anak. 

Grant for School-related Expenses for Kindergarten Students (Grant-KG) 
/ Hibah untuk Pengeluaran terkait Sekolah bagi Siswa Taman Kanak-
kanak
- KG memberikan hibah tambahan bagi siswa taman kanak-kanak yang 

membutuhkan yang memenuhi kriteria kelayakan yang sama untuk KCFRS, 
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untuk mengurangi pengeluaran terkait sekolah selama pendidikan taman 
kanak-kanak siswa. 

School Textbook Assistance Scheme (STAS) / Skema Bantuan Buku Teks 
Sekolah
- STAS memberikan bantuan kepada siswa Primary 1 hingga Secondary 3 / 

Secondary 6 Senior pada sekolah pemerintah, sekolah luar biasa, sekolah 
hibah per kapita dan sekolah lokal di bawah Skema Subsidi Langsung 
untuk menutupi biaya buku pelajaran penting dan biaya lain yang berkaitan 
dengan sekolah.

Student Travel Subsidy Scheme (STSS) / Skema Subsidi Perjalanan Siswa
- STSS memberikan subsidi perjalanan kepada siswa yang membutuhkan 

yang menerima pendidikan dasar atau menengah formal atau menghadiri 
kursus sehari penuh hingga tingkat gelar pertama di lembaga yang dapat 
diterima, yang bertempat tinggal sejauh lebih dari sepuluh menit jalan kaki 
dan bepergian ke sekolah dengan transportasi umum. 

Subsidy Scheme for Internet Access Charges (SIA) / Skema Subsidi untuk 
Akses Internet
-   SIA memberikan subsidi kepada keluarga yang membutuhkan, yang 

anaknya adalah siswa penuh waktu yang mengikuti pendidikan di tingkat 
dasar atau menengah, atau siswa penuh waktu yang mengikuti program 
Diploma Yi Jin (DYJ) atau kursus setara dari Dewan Pelatihan Kejuruan 
dalam memenuhi biaya akses internet untuk e-learning di rumah untuk anak-
anak mereka. Subsidi diberikan per keluarga. Keluarga yang memenuhi 
syarat akan menerima hibah tetap, terlepas dari jumlah anak-anak dalam 
keluarga.

Tertiary Student Finance Scheme — Program yang Didanai Pemerintah 
(TSFS) / Skema Keuangan Pelajar Tersier 
- TSFS memberikan hibah dan/atau pinjaman kepada mahasiswa yang 

mengikuti program penuh waktu yang didanai oleh Komite Hibah 
Universitas atau yang didanai publik di tingkat paska sekolah menengah. 
Siswa yang memenuhi syarat yang telah lulus tes pendapatan dan tes aset 
diberikan hibah untuk menutupi biaya kuliah dan biaya akademik, dan 
pinjaman berbunga rendah untuk memenuhi biaya hidup mereka.
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Financial Assistance Scheme for Post-secondary Students (FASP) / Skema 
Bantuan Finansial untuk Pelajar Sekolah Menengah
- FASP memberikan bantuan kepada mahasiswa yang mengikuti program 

paska sekolah menengah atas penuh waktu, terakreditasi lokal dan swadana 
pada tingkat sub-gelar (yaitu gelar asosiasi atau di atas tingkat diploma) 
atau tingkat gelar. Sama seperti TSFS, pihak yang telah lulus tes pendapatan 
dan tes aset diberikan hibah dan pinjaman untuk memenuhi biaya kuliah, 
pengeluaran akademik dan biaya hidup.

Non-means-tested Loan Scheme for Full-time Tertiary Students (NLSFT) 
/ Skema Pinjaman Tanpa Memandang Penghasilan untuk Pelajar Tersier 
Penuh Waktu, Non-means-tested Loan Scheme for Post-secondary Students 
(NLSPS) / Skema Pinjaman Tanpa Memandang Penghasilan untuk Pelajar 
Sekolah Menengah dan Extended Non-means-tested Loan Scheme(ENLS) / 
Skema Perpanjangan Pinjaman Tanpa Memandang Penghasilan
- Siswa paska sekolah menengah yang tidak ingin atau tidak berhasil melewati 

uji kelayakan TSFS atau FASP dapat mengajukan pendaftaran untuk 
pinjaman tanpa memandang penghasilan di bawah NLSFT atau NLSPS 
untuk menutupi biaya kuliah. Sama seperti ENLS, skema ini memberikan 
pinjaman bagi siswa yang memenuhi syarat yang mengikuti program paska 
menengah spesifik / sekolah lanjut dan pendidikan profesional di Hong 
Kong untuk memenuhi biaya kuliah.

Penggantian biaya kuliah di bawah Program DYJ 
- Program DYJ memberikan bantuan finansial dalam bentuk pengembalian 

uang kuliah bagi siswa yang memenuhi syarat dan mengikuti DYJ secara 
penuh waktu atau paruh waktu. Siswa yang memenuhi syarat dapat diberi 
pengembalian sebesar 30% dari uang kuliah yang telah dibayarkan. Mereka 
dapat diberi pengembalian sebesar 50% atau 100% uang kuliah yang telah 
dibayarkan jika telah lolos uji kelayakan.

Financial Assistance Scheme for Designated Evening Adult Education 
Courses (FAEAEC) / Skema Bantuan Finansial untuk Kursus Malam 
Pendidikan Dewasa Tertentu
- FAEAEC memberikan bantuan finansial dalam bentuk pengembalian 

uang kuliah bagi siswa yang memenuhi syarat. Siswa yang memenuhi 
syarat dapat diberi pengembalian sebesar 30% dari uang kuliah yang telah 
dibayarkan. Mereka dapat diberi pengembalian sebesar 50% atau 100% 
uang kuliah yang telah dibayarkan jika telah lolos uji kelayakan.
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Selebaran Informasi dalam Bahasa Etnis Minoritas 

SFO telah menerjemahkan selebaran informasi mengenai berbagai skema 
bantuan finansial, termasuk detail skema, kriteria kelayakan dan prosedur 
pendaftaran, untuk siswa tingkat dasar hingga menengah dalam tujuh bahasa 
etnis minoritas (EM), yaitu Hindi, Bahasa Indonesia, Nepal, Tagalog, Thai, 
Urdu dan Punjabi (India). Selain itu, contoh formulir pendaftaran per keluarga 
dengan catatan penjelasan (contoh formulir) yang memberikan panduan 
mengisi formulir pendaftaran per keluarga untuk skema bantuan finansial 
turut diterjemahkan ke dalam ketujuh bahasa EM. Bentuk tercetak selebaran 
informasi dan contoh formulir tersedia di SFO, taman kanak-kanak dan pusat 
perawatan anak, sekolah dasar dan menengah, Kantor Pendidikan Regional 
Biro Edukasi, Kantor Distrik Home Affairs Department, Kantor Kesejahteraan 
Sosial Distrik Departemen Kesejahteraan Sosial, Pusat Kesehatan Ibu dan Anak 
Departemen Kesehatan serta berbagai pusat layanan dukungan untuk EM, untuk 
disebarkan kepada orang tua EM yang membutuhkan. Selebaran informasi dan 
contoh formulir juga dapat diunduh dari situs web SFO (www.wfsfaa.gov.hk/
sfo).

Pertanyaan dapat ditujukan kepada SFO di 2802 2345.

Pendidikan dan Layanan Dukungan untuk anak yang tidak 
berbahasa Cina 

Pemerintah berkomitmen dalam mendorong dan mendukung integrasi dini 
siswa yang tidak berbahasa Cina / non-Chinese Speaking (NCS) yang memiliki 
hak menetap di Hong Kong ke dalam masyarakat, termasuk menfasilitasi 
proses adaptasi mereka ke dalam sistem pendidikan lokal dan penguasaan 
bahasa Cina. Dengan pertimbangan kesejahteraan siswa NCS, berbagai upaya 
dukungan pendidikan telah dilangsungkan dan disinkronisasi secara koheren 
beberapa tahun belakangan ini. Pendidikan dan layanan dukungan diberikan 
untuk anak yang tidak berbahasa cian yang baru tiba untuk membantu mereka 
menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan lokal dan juga untuk anak NCS 
yang belajar di sekolah sektor publik (yang mengacu pada sekolah pemerintah, 
sekolah luar biasa dan sekolah caput) serta sekolah Direct Subsidy Scheme (DSS) 
/ Skema Subsidi Langsung untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka.

Untuk meningkatkan jangkauan pendidikan dan layanan dukungan bagi siswa 
NCS dan orang tuanya, EDB telah mempublikasikan berbagai selebaran 
informasi dalam bahasa Inggris, Cina, dan enam bahasa utama etnis minoritas 
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(Bahasa Indonesia, Hindi, Nepal, Tagalog, Thai dan Urdu) dan paket informasi 
untuk orang tua berjudul “Paket Informasi untuk Orang Tua NCS: Panduan 
Pendidikan Hong Kong untuk Anda”, yang terdiri atas buku panduan dan DVD 
terkait untuk memperkenalkan sistem sekolah lokal, kebijakan pendidikan 
utama dan layanan pendidikan terkait dalam versi bahasa etnis minoritas utama. 
Selebaran informasi dan paket informasi untuk orang tua tersedia pada situs 
web EDB di www.edb.gov.hk/ncs.

EDB telah secara progresif menempatkan serangkaian langkah pendukung 
sejak tahun ajaran sekolah 2006/07 untuk memfasilitasi adaptasi awal siswa 
NCS ke sistem pendidikan lokal dan penguasaan bahasa Cina. Sejak tahun 
ajaran 2014/15, EDB telah mengalokasikan sekitar $200 juta per tahun untuk 
meningkatkan dukungan pendidikan bagi siswa NCS dalam mempelajari 
Bahasa Cina melalui di antaranya implementasi “Kerangka Pembelajaran 
Bahasa Kedua dengan Kurikulum Berbahasa Cina” (“Kerangka Pembelajaran”) 
di sekolah dasar dan menengah, serta penciptaan lingkungan pembelajaran 
yang inklusif di sekolah. Dikembangkan dari perspektif pembelajar bahasa 
kedua, “Kerangka Pembelajaran” bertujuan untuk membantu siswa NCS 
mengatasi kesulitan dalam belajar bahasa Cina sebagai bahasa kedua, agar 
mereka dapat dijembatani ke kelas umum berbahasa Cina. Selain itu, mulai 
tahun ajaran 2014/15, Applied Learning Chinese (untuk siswa NCS) (ApL (C)) 
telah diperkenalkan di tingkat sekolah menengah atas untuk memberi siswa 
NCS saluran tambahan guna memperoleh alternatif kualifikasi yang diakui 
agar mempersiapkan mereka untuk studi lebih lanjut dan pengembangan karir. 
ApL (C) diterima sebagai kualifikasi alternatif dalam Bahasa Cina untuk masuk 
ke lembaga yang didanai oleh Dana Hibah Universitas dan sebagian besar 
institusi paska sekolah menengah, serta penunjukan ke jajaran pegawai negeri 
yang relevan. Secara bersamaan, sekolah-sekolah yang menerima 10 atau lebih 
siswa NCS telah diberikan dana tambahan untuk memfasilitasi pelaksanaan 
“Kerangka Pembelajaran” dan penciptaan lingkungan pembelajaran yang 
inklusif di sekolah. Sekolah yang menerima dana tambahan mengadopsi metode 
belajar-mengajar intensif yang beragam, seperti pengajaran kelompok kecil, 
pembelajaran kelas-terpisah/berkelompok, konsolidasi setelah sekolah, dll., 
untuk membantu siswa NCS belajar bahasa ini secara sistematis, memastikan 
kesempatan yang sama bagi mereka untuk belajar bahasa Cina setara dengan 
rekan-rekan mereka yang berbahasa Cina, dan memperkuat komunikasi dengan 
orang tua siswa NCS, karena pembelajaran bahasa Cina siswa tersebut akan 
lebih baik jika didukung oleh kerja sama antara sekolah-rumah. Dukungan 
profesional yang terkait termasuk program pengembangan profesional guru 
untuk mengajar bahasa Cina sebagai bahasa kedua bagi guru Bahasa Cina, dan 
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peningkatan dukungan profesional berbasis sekolah bagi sekolah dasar dan 
menengah serta taman kanak-kanak yang menerima siswa NCS turut diberikan 
ke sekolah. 
 
Untuk lebih mendukung siswa NCS, terutama yang tidak belajar bahasa Cina 
sejak usia dini, EDB telah menugaskan lembaga tersier untuk mengoperasikan 
Pusat Dukungan Pembelajaran Bahasa Cina sejak April 2007 untuk 
menawarkan program dukungan setelah jam sekolah, pada akhir pekan dan 
selama liburan sekolah. Jumlah lokasi untuk Pusat ini telah ditingkatkan dari 
5 lokasi di tahun ajaran 2007/08 menjadi 19 lokasi di tahun ajaran 2017/18. 
Sebagai bagian dari pelaksanaan program dukungan, Pusat ini telah membantu 
mengembangkan sumber daya pengajaran yang relevan dan menyelenggarakan 
lokakarya untuk guru yang rinciannya dapat ditemukan di situs web EDB.

Kondisi kelas yang menggunakan bahasa Cina telah diperkenalkan sejak tahun 
2004. Program ini telah diperluas hingga mencakup siswa NCS yang naik ke 
Primary 2, 3 dan 4 untuk membantu mereka mengkonsolidasikan pembelajaran 
bahasa Cina pada Tahap Kunci 1 untuk menyambung ke Tahap Kunci 2 sejak 
tahun 2007. Mulai tahun 2013, Program ini telah diperluas sehingga orang tua 
siswa NCS yang mengikuti program ini dapat ikut bergabung, dengan tujuan 
maksud untuk menfasilitasi pembelajaran bahasa Cina yang lebih efektif 
dengan dukungan orang tua dan melalui kerja sama antara sekolah-rumah.

Mulai tahun 2008, institusi yang didanai oleh Komite Hibah Universitas telah 
memberikan lebih banyak fleksibilitas untuk penerimaan alternatif kualifikasi 
Bahasa Cina, termasuk yang berupa Sertifikat Umum Pendidikan Sekunder 
(GCSE), Sertifikat Umum Pendidikan Sekunder Internasional (IGCSE) dan 
Sertifikat Umum Pendidikan (GCE) dalam keadaan tertentu untuk pendaftaran 
di bawah Sistem Penerimaan Program Universitas Bersama.

Para kandidat sekolah NCS yang memenuhi syarat disubsidi untuk mengikuti 
ujian bahasa China di bawah GCSE, IGCSE dan GCE. Biaya ujian ini setara 
dengan Ujian Pendidikan Menengah Hong Kong (Bahasa Cina). Selain itu, 
siswa NCS yang memenuhi syarat dan membutuhkan juga dapat diberikan 
remisi penuh atau separuh dari biaya ujian bersubsidi tersebut.

Layanan penempatan

Pemerintah juga berkomitmen untuk menyediakan pendidikan dasar universal 
gratis selama sembilan tahun untuk semua anak yang memenuhi syarat, 
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termasuk anak-anak yang tidak berbahasa Cina (NCS). Berdasarkan kebijakan 
yang ada, semua orang tua harus mengirim anak mereka (berusia 6-15 tahun) 
yang memiliki hak tinggal di Hong Kong untuk sekolah. Mulai dari tahun ajaran 
2008/09, pendidikan gratis diperluas hingga mencakup pendidikan menengah 
atas yang disediakan oleh sekolah menengah sektor publik.

Anak-anak NCS didorong untuk belajar di sekolah sektor publik agar dapat 
berintegrasi dalam masyarakat sedini mungkin. Semua sekolah sektor publik 
dapat menerima anak NCS yang memenuhi syarat. Anak yang memiliki salah 
satu di antara dokumen berikut memenuhi syarat untuk menempati sekolah 
sektor publik –

(a) Sertifikat Lahir Hong Kong
(i) Untuk sertifikat lahir yang diterbitkan pada atau setelah 1 Juli 1987, 

kolom 12 atau 11 pada sertifikat lahir harus menunjukkan status 
penduduk tetap Hong Kong sebagai “Established”; 

(ii) Orang yang status kepemilikan Hong Kong atau status penduduk tetap 
Hong Kongnya ditunjukkan sebagai “Not established” dalam sertifikat 
kelahirannya harus memiliki Izin Tinggal di Hong Kong - ID 235B atau 
dokumen perjalanan yang sah, dengan salah satu dukungan atau kartu 
kedatangan jika ada, seperti tercantum dalam bagian (c) di bawah ini.

(b) Kartu Identitas Hong Kong
 Kartu identitas Hong Kong yang diterbitkan pada atau setelah tanggal 23 

Juni 2003 yang tidak memiliki simbol “C” (berarti izin tinggal bersyarat) 
pada garis di bawah tanggal lahir pemegang kartu. Jika tampak simbol 
“C”, pemegang kartu harus memiliki dokumen perjalanan yang sah 
dengan salah satu pendukung atau kartu kedatangan jika ada, seperti 
tercantum dalam bagian (c) di bawah ini. 

(c) Dokumen Perjalanan
 Dokumen perjalanan yang sah dengan salah satu pendukung atau kartu 

kedatangan jika ada:
(i) “Pemenuhan syarat pemegang kartu untuk kartu identitas tetap Hong 

Kong telah diverifikasi.”;
(ii) “Pemegang dokumen perjalanan ini berhak untuk mendarat di Hong 

Kong. (Bagian 2AAA, Undang-undang Keimigrasian, Cap. 115, Hukum 
Hong Kong.)”;
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(iii) “Persyaratan menetap sebelumnya dengan ini dibatalkan”;
(iv) Izin tinggal tanpa syarat;
(v) “Izin menetap hingga (tanggal*)”;
(vi) “Izin menetap hingga (tanggal*) Tidak diizinkan bekerja”;
(vii) “Izin menetap diperpanjang hingga (tanggal*)”;
(viii) “Izin menetap diperpanjang hingga (tanggal*) Tidak diizinkan bekerja”;
(ix) “Skema Penerimaan Imigran Berkualitas (Tanggungan) – Izin menetap 

diperpanjang hingga (tanggal*)”; atau
(x) “Skema Penerimaan untuk Admission Scheme for Individu Berbakat 

dan Pelaku Profesional Daratan - Izin menetap diperpanjang hingga 
(tanggal*)”.

Pernyataan*: tanggal yang menunjukkan bahwa batas izin tinggal di Hong 
Kong masih berlaku saat penerimaan di sekolah. 

Orang tua dapat langsung menghubungi sekolah yang memiliki kapasitas untuk 
pendaftaran, atau mereka dapat menghubungi Kantor Pendidikan Regional 
untuk mencari bantuan dalam mencari sekolah. Detail kontaknya sebagai 
berikut – 

Hong Kong Regional Education Office 2863-4646
3/F, Cityplaza 3, 14 Taikoo Wan Road, Hong Kong 
Kowloon Regional Education Office 3698-4108
Podium-1/F, East Block, EDB Kowloon Tong Education 
Services Centre, 19 Suffolk Road, Kowloon Tong, Kowloon 
New Territories West Regional Education Office 2437-7272
19/F, Chinachem Tsuen Wan Plaza
457 Castle Peak Road, NT 
New Territories East Regional Education Office 2639-4876
22/F, Landmark North, 39 Lung Sum Ave
Sheung Shui, NT 

Orang tua dapat memperoleh informasi mengenai berbagai tipe sekolah dari 
situs web Komite Kerja Sama Rumah-Sekolah di www.chsc.hk/eng dan dari 
situs web sekolah masing-masing, yang dapat ditemukan dalam Daftar Sekolah 
Distrik (www.edb.gov.hk/en/student-parents/sch-info/sch-search/schlist-by-
district/index.html).
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Layanan dukungan

Anak yang baru tiba (termasuk anak NCS yang baru tiba) dapat memilih untuk 
mendaftar Program Inisiasi sebelum masuk ke sekolah umum. Bagi anak 
yang baru tiba yang memilih untuk belajar di sekolah umum langsung setelah 
kedatangan mereka, Biro Pendidikan (EDB) mengundang organisasi non-
pemerintah (LSM) untuk menjalankan Program Induksi bagi mereka. Selain itu, 
bagi sekolah sektor publik dan sekolah yang berada di bawah Skema Subsidi 
Langsung (DSS) yang menerima siswa-siswa ini, EDB turut menyediakan Dana 
Skema Dukungan Berbasis Sekolah untuk menjalankan program dukungan 
berbasis sekolal. Detail mengenai ketiga jenis layanan dukungan ini adalah 
sebagai berikut:

Program inisiasi

Program Inisiasi enam bulan penuh waktu adalah program terpadu yang 
disediakan sebagai alternatif layanan dukungan untuk anak yang baru tiba di 
Hong Kong. Anak-anak tersebut dapat memilih untuk mengikuti program ini 
sebelum bergabung dengan sekolah umum. Tujuan dari Program ini adalah 
untuk memberi mereka pengalaman belajar dalam konteks ruang kelas lokal, 
untuk meningkatkan standar bahasa Inggris dan Cina mereka, serta untuk 
mendorong perkembangan pribadi dan adaptasi sosial. EDB akan menempatkan 
anak yang telah menyelesaikan Program ini di sekolah dasar atau sekolah 
menengah yang cocok.

Pertanyaan: 2892 6190

Program induksi

Program Induksi adalah program paruh waktu 60 jam yang dijalankan oleh 
LSM dengan subvensi dari Pemerintah. Tujuan Program ini adalah untuk 
membantu anak yang baru tiba beradaptasi dengan lingkungan dan sistem 
pendidikan setempat. Isi Program meliputi pembelajaran bahasa Cina dan 
Inggris, pengembangan pribadi, adaptasi sosial dan keterampilan belajar dasar. 
Program ini dapat dioperasikan selama siang hari atau malam hari kerja, akhir 
pekan atau hari libur, atas kebijaksanaan LSM dan bergantung pada kebutuhan 
anak-anak.



      119Chapter 16

Anak NCS yang baru tiba, berusia 6 hingga 18 tahun, yang memilih untuk 
langsung masuk sekolah umum juga dapat mengikuti program ini secara paralel 
tanpa dikenai biaya. 

Pertanyaan: 2892 6190

Hibah School-Based Support Scheme (SBSS) / Skema Dukungan Berbasis 
Sekolah

EDB menyediakan hibah SBSS untuk sekolah sektor publik dan sekolah DSS 
yang menerima anak-anak NCS yang baru tiba. Sekolah dapat secara fleksibel 
menggunakan hibah untuk menyediakan layanan dukungan (misalnya kelas 
bahasa tambahan) untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran dan adaptasi anak-
anak.

Pertanyaan

Informasi mengenai Pendidikan dan layanan dukungan tersedia pada situs web 
EDB,  www.edb.gov.hk/ncs, www.edb.gov.hk/nac-e dan dari Hotline EDB 
(2891-0088).


