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Program Rekan Percakapan Virtual
(Virtual Conversation Program/ VCP)
Menghubungkan Anda dengan dunia…
Itulah inti dari Komunitas Bahasa Inggris Connect, Fajar Impian Nusa Bangsa. Sekarang, dengan
Program Virtual Conversation Partner (VCP) kami, SIAPA SAJA dapat terhubung dengan penutur
asli bahasa Inggris yang akan membantu mereka dalam perjalanan belajar bahasa Inggrisnya —
termasuk ANDA! Saat Anda melintasi batasan budaya dan terhubung dengan VCP Anda, kami
yakin Anda berdua akan mendapat manfaat, dan mungkin juga akan menumbuhkan persahabatan
seumur hidup.
PT. Fajar Impian Nusa Bangsa dan Connect telah merancang Program VCP dengan
mempertimbangkan Anda. Kami tahu bahwa banyak dari Anda telah belajar bahasa Inggris selama
bertahun-tahun, tetapi sering kali kurang percaya diri saat berbicara — terutama dengan penutur
asli Bahasa Inggris. Program ini dirancang untuk memberi Anda "tempat yang aman" untuk
melatih percakapan Bahasa Inggris Anda dengan mereka dengan cara yang menyenangkan dan
santai.
Bagaimana cara kerja Program VCP?
Dalam program ini, kami menghubungkan Anda dengan mitra penutur asli bahasa Inggris
(kebanyakan dari Amerika Serikat) yang ingin membantu Anda mengembangkan kefasihan dan
kepercayaan diri Anda dalam berbicara bahasa Inggris. Anda akan mendaftar untuk slot waktu dan
video chat tertentu dengan VCP Anda menggunakan Google Meet selama satu jam dalam
seminggu, selama 8 minggu. Dalam setiap sesi, Anda dapat memilih topik dan pertanyaan diskusi
dari yang kami sediakan atau bahkan membuat pertanyaan Anda sendiri!
Tunggu apalagi? Ayo temukan partnermu di Program VCP dengan modul untuk delapan minggu
hanya dengan Rp. 500.000!
Bagaimana cara mendaftar?
1. Pendaftaran — Langkah pertama untuk bergabung dengan Program VCP adalah mengisi
formulir pendaftaran di situs internet kami. Setelah Anda mengirimkannya, kami akan
menelepon atau mengirim email kepada Anda untuk menjelaskan program secara detail.
Kami juga akan dengan senang hati menjawab pertanyaan apa pun yang Anda miliki saat
itu.
2. Pencocokan — Jika aplikasi Anda dinyatakan cocok, langkah selanjutnya adalah
memastikan kami memiliki VCP yang tersedia pada waktu yang sama dengan Anda! Karena
kebanyakan dari mereka tinggal di belahan dunia lain dan di zona waktu yang berbeda,
semakin banyak slot waktu Anda yang tersedia, semakin besar peluang kami untuk
mencocokkan Anda dengan VCP.

3. Pembayaran — Setelah Anda diberi tahu bahwa Anda telah dicocokkan dengan VCP, Anda
memiliki waktu 48 jam untuk melakukan deposit 50% dan mengirimkan bukti
pembayarannya kepada kami. Artinya untuk memulai program ini, Anda perlu membayar
Rp. 250.000. Sisa Rp 250.000 dibayarkan paling lambat sebelum sesi ke-5. (setelah separuh
jalan). Jika Anda berada di Bandar Lampung, Anda dapat membayar di kantor kami dengan
Tunai atau Debit, atau dapat menggunakan GoPay, Ovo, atau Transfer.
4. Setelah kami menerima bukti pembayaran, kami akan mengirimkan informasi kontak untuk
VCP Anda, informasi tentang cara menggunakan Google Meet untuk sesi Anda, dan
bersama-sama mengatur pertemuan pertama Anda.
Nilai-nilai
Untuk memastikan pengalaman positif bagi semua yang terlibat, setiap peserta dalam program
VCP (termasuk penutur asli) diminta untuk menyetujui dan menerapkan nilai-nilai inti kami:
Peduli, Jujur, Bertanggungjawab, Ramah, Saling Menghormati, Mau Diajari, dan Sikap Menghargai.
Dengan nilai-nilai ini sebagai panduan, kami ingin Anda merasa bebas untuk mengajukan
pertanyaan, menyampaikan kekhawatiran, dll., yang akan membantu Anda lebih menikmati
program dan memaksimalkannya.
Salah satu manfaat lain dari program ini adalah dengan mempraktikkan bahasa Inggris Anda
dengan orang-orang dari Amerika Serikat (atau negara berbahasa Inggris lainnya), Anda juga akan
memiliki kesempatan untuk tumbuh dalam pemahaman lintas budaya saat Anda belajar tentang
persamaan dan perbedaan di antara Anda dan rekan Anda.
Berikut ini beberapa perbedaan budaya yang mungkin akan langsung Anda temui:
A) Ketepatan Waktu — Sebagian besar penutur asli Bahasa Inggris lebih berorientasi pada
waktu daripada orang Indonesia atau budaya Asia lainnya. VCP Anda kemungkinan besar
hanya punya waktu bebas selama satu jam, yaitu sesi yang dijadwalkan bagi Anda. Ini
berarti jika Anda terlambat 10 menit, sesi Anda hanya akan berlangsung selama 50 menit.
VCP Anda hanya akan menunggu maksimal 15 menit untuk memulai sesi. Lebih dari itu,
sesi Anda akan dibatalkan. Perlu diketahui bahwa karena banyaknya siswa yang ingin
berlatih dengan salah satu VCP kami, tidak ada sesi pergantian yang akan diberikan jika
Anda tidak bergabung pada waktu yang dijadwalkan. Namun, Anda dan VCP Anda dapat
menjadwalkan ulang paling banyak 2 sesi selama ada pemberitahuan setidaknya 24 jam
sebelumnya.
B) Keterusterangan — Penutur asli Bahasa Inggris juga cenderung lebih lugas. Terkadang
pendekatan yang lebih langsung ini mungkin tampak kurang sopan dalam budaya Anda.
Namun, keuntungannya adalah Anda juga bisa berbicara lebih langsung dengan mereka!
Misalnya, jika ada topik yang tidak ingin Anda bicarakan dengan VCP Anda (misalnya
politik, agama, dll), jangan segan untuk memberi tahu mereka. Cukup menarik bahwa
pendekatan yang kurang langsung dari banyak budaya Asia terkadang dapat disalahartikan
oleh penutur asli, dan nampaknya tidak tulus atau bahkan tidak jujur. Namun jangan
khawatir! Ini akan menjadi kesempatan bagi Anda berdua untuk mempelajari budaya satu
sama lain, jadi bersikaplah ramah dan pemaaf saat Anda berlatih bersama.
C) Transparansi — Perbedaan budaya ketiga yang mungkin Anda temukan adalah
transparansi. Meskipun hal ini tidak selalu berlaku untuk setiap penutur asli, namun banyak
yang demikian. Banyak penutur asli Bahasa Inggris mungkin membagikan pemikiran dan
perasaan mereka dengan sedikit lebih terbuka daripada Anda. Kami berharap Anda akan
rela dan siap untuk didorong dalam hal ini dan jadi merasa nyaman untuk terbuka kepada

rekan Anda juga. Sering kali transparansi yang baik akan memberikan kesempatan untuk
percakapan yang lebih baik dan pertemanan yang lebih dalam — terutama ketika kita
bergumul dengan masalah tertentu dalam hidup kita.
Ekspektasi
Agar Anda memiliki pengalaman Program VCP yang baik, penting untuk memahami mana yang
merupakan pengertian Program VCP dan mana yang bukan.
Program VCP BUKANLAH:
• Sebuah "kursus" bahasa Inggris dengan pelajaran yang disiapkan oleh seorang guru yang
terlatih
• Berfokus pada rumus tata bahasa dan skor yang baik pada tes tertentu
• Dipimpin oleh seorang guru bahasa Inggris terlatih yang mampu menjawab semua
pertanyaan Anda tentang tata bahasa
• Jaminan bahwa Anda akan mancapai level tertentu
Program VCP adalah:
• Kesempatan untuk bertumbuh dalam kefasihan dan kepercayaan diri dalam bahasa Inggris
lisan
• Dipimpin oleh seorang penutur asli bahasa Inggris yang akan membantu Anda mempelajari
kosakata baru dan meningkatkan kefasihan
• Kesempatan bagi Anda untuk mendorong diri Anda sendiri untuk berkembang melalui
setiap sesi minggu
• Kesempatan bersama yang mendorong Anda untuk mengajarkan VCP Anda hal-hal tentang
budaya Anda juga.
Bagaimana cara kerja sesi mingguan?
Setiap minggu, VCP Anda akan mencoba untuk "menjumpai Anda di zona nyaman Anda" dan
kemudian membantu Anda berkembang dari sana dengan peningkatan kosakata, struktur kalimat
yang lebih baik, dan kefasihan yang lebih baik. Dia akan melakukannya dengan membantu Anda
belajar RAP — tidak harus bisa beatboxing, kok! Dalam program VCP, RAP adalah singkatan dari:
RELATE (HUBUNGKAN) - Kami yakin bahwa bahasa paling baik dipelajari dalam konteks hubungan.
Semakin Anda peduli dengan orang lain, semakin Anda ingin berkomunikasi dengan mereka. Sesi
mingguan Anda dirancang untuk menciptakan persahabatan semacam ini dengan VCP Anda dari
budaya lain.
ACHIEVE (CAPAI) - Mengembangkan kepercayaan diri yang lebih besar tidak hanya berasal dari
peningkatan kefasihan saat Anda meningkatkan penggunaan kosakata, pelafalan, struktur kalimat,
dan lainnya, tetapi juga dari pengalaman positif dalam menggunakan bahasa Inggris.
PROGRESS (MAJU) - Akhirnya, kami ingin mendorong Anda untuk MENGGUNAKAN apa yang Anda
pelajari untuk membuat kemajuan di luar sesi VCP Anda saat Anda tumbuh dalam pemahaman
Anda tentang dunia di luar negara / budaya Anda sendiri.
Struktur Sesi Mingguan (Total 1 Jam):
A Look Back “Melihat ke Belakang” (10 mnt) - Waktu tidak terstruktur ini digunakan untuk
"mendengarkan cerita satu sama lain" dan mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan satu

sama lain sejak sesi terakhir. Tujuannya adalah untuk membantu Anda membangun hubungan
dengan VCP Anda sambil tetap meningkatkan kefasihan dan kepercayaan diri Anda menggunakan
bahasa Inggris lisan.
Diskusi (35 menit) - Inilah inti dari sesi VCP. Sebagai yang sedang belajar, setiap minggu ANDA-lah
yang akan memilih topik yang Anda diskusikan dengan VCP Anda. Kami memiliki lebih dari 100
topik yang bisa dipilih, mulai dari berkencan, sampai alien, atau televisi. Jika lebih suka, Anda
bahkan bisa mencari topik sendiri! Masing-masing topik ini mencakup tiga jenis pertanyaan:
"Pengetahuan" (lebih konkret), "Refleksi" (lebih abstrak), dan "Penerapan dalam Kehidupan"
(menghubungkan ke kehidupan sehari-hari)."
Penutup (10 menit) - Ini adalah kesempatan untuk mengakhiri diskusi topik dengan umpan balik
yang diberikan oleh VCP Anda. Umpan balik ini akan berfokus pada 3 elemen:
• Dorongan — Penolong bahasa Anda akan berusaha untuk mendorong Anda dalam bagian
tertentu sementara Anda membuat kemajuan setiap minggunya. Ketahuilah bahwa Anda
juga harus mencoba mendorong VCP Anda. Dia perlu tahu apakah mereka memang
menolong Anda!
• Pengucapan — VCP Anda akan menyebutkan beberapa kata yang salah diucapkan
beberapa kali. Mungkin juga termasuk kata-kata yang salah ucap hanya sekali, jika VCP
Anda menganggap kata tersebut sangat penting.
• Kosa kata — Jika VCP Anda mendengar Anda menggunakan sebuah kata beberapa kali
dengan kurang tepat, dia mungkin akan menjelaskan kata tersebut dengan lebih jelas dan
kemudian menyarankan kata yang lebih tepat.
*VCP Anda juga akan meminta umpan balik. Mereka akan sangat menghargainya jika Anda
memberi tahu mereka apa yang dapat mereka lakukan dengan lebih baik dalam membantu
Anda. Ingat, penutur asli bahasa Inggris menyukai keterusterangan dan transparansi selama
Anda melakukannya dengan cara yang sopan dan ramah!
A Look Ahead “Melihat ke Depan” (5 mnt)– Bagian ini adalah kesempatan untuk mendiskusikan
bagaimana Anda akan membuat kemajuan dengan menerapkan apa yang telah Anda pelajari di
minggu depan. Bagian ini bisa saja termasuk:
• Penerapan Pribadi — Pikirkan tentang bagaimana Anda mungkin dapat melanjutkan
percakapan hari ini dengan teman-teman selama seminggu ke depan. Ini akan membantu
Anda mengingat kosakata baru yang Anda pelajari selama sesi.
• Kegiatan Selama Seminggu Ke Depan — Bicarakan tentang apa yang akan terjadi seminggu
ke depan. Ini adalah kesempatan bagi Anda berdua untuk belajar lebih banyak tentang
dunia satu sama lain dan untuk menggunakan atau bertanya tentang kosakata yang
mungkin akan berguna selama seminggu.
Kata Penutup
Meskipun kami yakin bahwa struktur dari sesi percakapan mingguan ini dirancang dengan baik
bagi Anda sebagai pelajar untuk meningkatkan kefasihan dan kepercayaan diri dalam konteks
hubungan yang berkembang dengan VCP Anda, tidak ada jaminan keberhasilan.
Semakin aktif Anda berpartisipasi dalam sesi ini, memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk
VCP Anda, dan mempraktikkan apa yang telah Anda pelajari sampai Anda bertemu minggu
berikutnya, maka akan semakin terlihat peningkatan.

Jika Anda memiliki pertanyaan, kekhawatiran, atau saran, jangan ragu untuk menghubungi kami
kapan saja di info@fajarimpiannusabangsa.com. Masukan Anda akan menolong keseluruhan
Program VCP!
Kiranya bisa!
Salam Hangat,
PT. Fajar Impian Nusa Bangsa
dan Keluarga Besar Connect

