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ELP Selayang Pandang  

English Language Programs (ELP) didirikan dalam rangka menjawab kebutuhan berbagai 

kalangan untuk program bahasa Inggris yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat luas 

dan program program pelatihan dan kursus ini diharapkan bisa membantu mempersiapkan 

generasi yang cerdas dan mampu menjawab tuntutan dan tantangan jaman dengan memiliki 

kemampuan/keahlian  berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang baik (a good command of 

and expertise in English).  

Salah satu pendiri ELP adalah Asda Zunaedy yang memulai tertarik mengajar bahasa Inggris 

ketika masih duduk di bangku SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas). Berlatar belakang 

S2 Pendidikan Bahasa Inggris dari UPI mempunyai pengalaman mengajar di berbagai 

Perguruan Tinggi, sekolah, dan lembaga kursus bahasa Inggris serta bekal pengalamannya 

mengikuti pelatihan di Ratcliffe College, Leicester, The Read School, Drax Selby Inggris. 

Pendirian ELP tidak terlepas dari inisiatif dan dukungan seorang kawan lamanya sewaktu 

kuliah yaitu, Diah Gurayani, Doktor lulusan Pendidikan Bahasa Inggris UPI, trainer guru di 

berbagai wilayah Jawa Barat, penulis 11 buku mengenai cara mengajar bahasa Inggris untuk 

anak anak dan pembelajar awal, juga seorang peneliti tentang pembelajaran dan innovasi 

pembelajaran yang sudah malang melintang dalam dunia pendidikan yang mulai disukai 

semenjak kuliah S1 di UPI. 

MISSION:  To help people improve their English language skills for general, social, 

business or academic purposes as well as to provide them with customized test preparation 

by providing high quality but affordable English programs in an environment everyone is 

actively engaged in learning and oriented to achieving success.  

VISION:  To enable Indonesians to have a better command of and expertise in English 

language in order to be capable of facing the global communication brought about by rapid 

changes and demand in the governmental and private sectors. 
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KATA PENGANTAR 

Status ahasa Inggris di Indonesia masih sebagai bahasa asing (foreign language) dan mulai banyak 

diperkenalkan di playgroup dan diajarkan sampai tingkat perguruan Tinggi. Namun demikian, masih 

banyak pembelajar bahasa Inggris bahkan mahasiswa jurusan bahasa Inggris sekalipun/lulusan jurusan 

bahasa Inggris dan juga guru bahasa Inggris yang masih belum mempunyai kompetensi yang cukup di 

empat keterampilan bahasa. Hasil survey hasil survey ELP yang dipresentasikan di International Seminar 

– TELLSAW Universitas Galuh Ciamis menunjukan kurangnya kemampuan guru bahasa Inggris dalam 

keterampilan berbicara dengan penunur asli (native speaker). Hasil test TOEFL dan IELTS lulusan jurusan 

bahasa Inggris juga menunjukan nilai yang rendah. Dari hasil survey ELP, ada beberapa hal yang perlu 

mendapatkan perhatian. 

Fakto pertama yang paling berpengaruh terhadap penguasaan bahasa adalah tingkat kosakata (Lexical 

Resource). Tingkat kosakata akan menentukan keberhasilan di empat keterampilan bahasa yang selalu 

diujikan dalam berbagai jenis test kecakapan bahasa seprti TOEIC, TOEFL, IELTS, GMAT, GRE dan lain 

lain. Dalam keterampilan berbicara, penguasaan kosakata harus ditunjang oleh kemampuan pengucapan 

yang bisa dipahami oleh penutur asli (intelligible pronunciation) dan oleh lawan bicara yang lebih 

kompeten karena hal ini akan mempermudah keberhasilan komunikasi verbal. Beberapa riset menunjukan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan mengucapkan dengan kemampuan 

mendengarkan. Oleh sebab itu pengucapan (pronunciation) menjadi salah satu kriteria penilaian 

keterampilan berbicara dalam test tersebut di atas. Keterampilan membaca dan menulis juga tidak terlepas 

dari penguasaan kosakata dan gramatika. Semakin tinggi level kosa kata dan semakin baik penguasaan 

gramatika akan sangat berdampak pada semua keterampilan berbahasa tersebut. Dalam hal keterampilan 

membaca, banyak pelajar dan pengajar sekalipun dihadapkan pada kesulitan memahami gramatika dan kosa 

kata yang sangat bervariasi tingkat kesulitannya tergantung dari jenis teks, disiplin ilmu, sifat kosa kata 

tersebut apakah sifatnya formal, kolokuial, teknis, sastra, dan lain lain. Dengan kata lain, kemampuan 

gramatika dan kosakata harus diasah secara terus menerus. Guru sebagai ujung tombak atau garda terdepan 

dalam peroses pembelajaran harus memiliki empat keterampilan bahasa yang jauh lebih baik (content 

knowledge) dan ditunjang dengan keterampilan pedagokik. Dengan kata lain guru bahasa Inggris 

khususnya harus keahlian dibidangnya (expertise) dan pengalaman mengajar (experience) tidak selalu 

berdampak pada keahlian. Aspek-aspek penting pengajar seperti pemahaman materi, manajemen kelas, 

motivasi mengajar, dan lain-lain juga merupakan factor yang memainkan peranan penting dalam 

keberhasilan suatu proses belajar mengajar. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami dari Lembaga 

Pendidikan Bahasa Inggris, ELP (English Development Programs), ingin berpartisipasi dalam dunia 

pendidikan non-formal dengan menawarkan berbagai pelatihan bahasa Inggris untuk berbagai keperluan 

dan kalangan. Besar harapan, kami bisa memberikan sumbangsih dan menjadi salah satu alternatif bagi 

masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tambahan dengan ikut andil layanan penyelenggaran pelatihan 

bahasa Inggris yang Insya Allah akan sangat bermanfaat. 
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       ENGLISH CONVERSATION 

Kelas percakapan ini terdiri dari tingkat Starter sampai dengan Advanced. Program ini dirancang 

untuk meningkatkan kemampuan berbicara dengan fokus kepada kefasihan (fluency), pengucapan 

(pronunciation), akurasi dan cakupan gramatika (grammatical range and accuracy), dan kosakata 

(lexical resource). Pengajaran juga lebih difokuskan kepada pemberian kesempatan berbicara 

kepada siswa baik secara individu, berpasangan, maupun kelompok dengan cara yang interaktif 

dan menyenangkan (interactive and entertaining and student-centred) berdasarkan topik-topik 

yang otentik dan menarik. Disamping itu, pengunaan permainan (games) untuk mengasah 

keterampilan kosakata, gramatika dan kefasihan juga diberikan secara berkala untuk menghindari 

kejenuhan belajar. Dengan suasana belajar seperti ini, siswa akan lebih bisa mengekspresikan 

keinginan dan kemampuan berbicara tanpa harus merasa malu dan takut berbuat salah sehingga 

memungkinkan untuk memperoleh kemajuan belajar secara signifikan. Untuk mengikuti program 

percakapan, para peserta diwajibkan mengikuti test penempatan. 

Untuk program kelas percakapan, ELP menawarkan instruktur mixed teachers mulai dari tingkat 

Pre-intermediate sampai dengan Advanced. Sedangkan tingkat di bawah Pre-intermediate, ELP 

menggunakan tenaga pengajar non-native speaker. 

Conversation Program 

Conversation Program Total Jam 

Starter  40 

Elementary 1 30 

Elementary 1 30 

Pre-Intermediate 1 30 

Pre-Intermediate 2 30 

Intermediate 1 30 

Intermediate 2 30 

Upper Intermediate 1 30 

Upper Intermediate 2 30 

Advanced 1 30 

Advanced 2 30 

 

       PROGRAM KELAS TOEIC 

TOEIC kepanjangan dari Test of English for International Communication adalah salah satu 

produk test yang dikeluarkan oleh ETS (Educational Testing Service) yang berkedudukan di 

Amerika Serikat. Sejak tahun 1979 test ini banyak dipakai untuk perekrutan, penempatan, dan 

promosi karyawan. 

Test ini terdiri dari Listening dan Reading, Speaking dan Writing. Listening terdiri dari 100 soal. 

Sedangkan Reading terdiri dari Text dan Structure yang semuanya berjumlah 100 soal. Speaking 

dan Writing diberikan secara terpisah dari Test Listening dan Reading. 

COURSES AND TRAINING PROGRAMS 
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Program kelas persiapan TOEIC terdiri dari 3 yaitu TOEIC Foundation dengan hasil test 

penempatan: 400 dengan total jam belajar 60 jam dan tenaga pengajar Non-native Speaker. Level 

selanjutnya, TOEIC Polishing dengan hasil test penempatan: 500 dan total jam belajar 40 jam 

dengan tenaga pengajar mixed teachers. Level selanjutnya yaitu TOEIC Master dengan hasil test 

penempatan 600 dan tenaga pengajar mixed teachers. 

TOEIC Training Program 

Test of English for 

International Communication 

Minimal 

Entry Score 

Minimal 

Jam 
Instruktur 

Proyeksi 

Skor 

Foundation 400 60 Mixed 500 

Polishing 500 40 Mixsed 600 

 

       PROGRAM KELAS TOEFL-PBT/ITP 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) adalah produk dari ETS yang terdiri dari 3 bagian. 

Pertama adalah listening comprehension yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

mendengarkan percakapan (conversation) dan kuliah (talk) dalam bahasa Inggris. Bagian test 

kedua yaitu Structure and Written Expression dirancang untuk mengukur kemampuan standar 

bahasa Inggris tertulis, dan bagian terakhir adalah Reading Comprehension untuk mengukur 

pemahaman teks bahasa Inggris akademik. 

Skor TOEFL banyak digunakan oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan atau wisuda, 

melanjutkan ke jenjang S2 di dalam negeri. Skor TOEFL banyak digunakan sebagai salah satu 

syarat lamaran kerja di perusahaan tertentu/CPNS. Untuk memperoleh hasil test yang cukup 

misalnya 550 (terendah 310 dan tertinggi 677) memerlukan waktu yang relatif lama bagi mereka 

yang belum pernah mengenal TOEFL atau yang hasil test penempatan dibawah 450. Maka kami 

menawarkan program TOEFL Foundation dengan total jam belajar 40 jam dan tenaga pengajar 

nonnative English speaker teacher. Sedangkan bagi mereka yang skor placement test-nya di atas 

450 dan di bawah 550 dianjurkan untuk mengambi program TOEFL Polishing dengan total jam 

belajar 30 jam dan tenaga pengajar mixed teachers (native dan nonnative speaker teachers). Bagi 

mereka yang hasil placement test-nya diatas 550 dianjurkan untuk mengikuti program TOEFL 

Master dan total jam belajar dan komposisi tenaga pengajar sama dengan TOEFL Polishing yaitu 

30 jam. Hasil test TOEFL PBT ataupun ITP tidak berlaku sebagai syarat masuk sekolah di 

Perguruan Tinggi/Universitas di khususnya di Amerika. 

TOEFL PBT Training Program 

Test of English as a 

Foreign Language 

Minimal 

Entry Score 

Minimal 

Jam 
Instruktur Proyeksi Skor 

Foundation 310 - <400 40 Non-Native 450 

Polishing 400 – <450 30 Mixed* 500 

Mastering  450 - 500 30 Mixed*  550 

COURSES AND TRAINING PROGRAMS 
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       PROGRAM KELAS TOEFL-IBT 

TOEFL-NGT-iBT (Internet-Based Test) versi terbaru (di Indonesia mulai diperkenalkan tahun 

2005) lahir untuk menggantikan TOEFL PBT (Paper-based test) karena skor TOEFL PBT/ITP 

sudah tidak berlaku lagi sebagai syarat masuk perguruan/universitas di Amerika. Kisaran skor iBT 

adalah 0 – 120. Banyak Perguruan Tinggi dan Universitas di luar negeri mensyaratkan nilai iBT 

yang bervariasi antara 85 – 95/110. Di Indonesia pelatihan TOEFL iBT hanya diminati oleh 

mereka yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri khususnya Amerika. Walaupun demikian, 

skor iBT diterima dan diakui oleh banyak universitas di berbagai negara. 

Untuk mengikuti pelatihan TOEFL iBT ini, para peserta diwajibkan mengikuti placement test 

terlebih dahulu. Program iBT terdiri dari 3 level yaitu iBT Foundation dengan entry score: 40 

dengan total jam belajar 50 jam. Level berikutnya adalah iBT Polishing dengan entry score: 60 

dan total 40 jam belajar dan tenaga pengajar mixed teachers. Level terakhir adalah IBT Master 

dengan total 80 belajar dan dengan mixed teachers. 

TOEFL IBT Training Program 

TOEFL – Internet Based 

Test 

Minimal 

Entry Score 
Minimal Jam Instruktur Proyeksi Skor 

Foundation 40 50 Non-Native 50 

Polishing 50 40 Mixed 60 

Mastering  60 40 Mixed 70 
 

       PROGRAM KELAS IELTS 

Program Pelatihan IELTS terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah Academic Module yang 

dirancang untuk mereka yang akan belajar di tingkat universitas di negara berbasis bahasa Inggris 

khususnya negara persemakmuran (common wealth countries) atau negara lainnya karena skor 

IELTS diterima oleh banyak universitas di negara non persemakmuran seperti Amerika. Program 

yang kami tawarkan terdiri dari 3 tingkatan dengan jumlah jam yang berbeda serta kombinasi 

tenaga pengajar yang berbeda pula. Berikut adalah gambaran program IELTS Academic Module. 

Sebelum pelaksanaan pelatihan, semua perserta wajib mengikuti test penempatan/diagnostic test 

yang terdiri dari 4 bagian yaitu Listening, Reading, Writing dan Speaking. 

Program kedua adalah IELTS General Training. Program ini dirancang untuk mereka yang akan 

mengikuti short course/training, melajutkan study ke jenjang SMA atau untuk keperluan imigrasi. 

Program IELTS terdiri dari 3 level: Foundation, Polishing dan Master. Entry score untuk IELTS 

Foundation yaitu: 3.0 – 4.5 dari skala 0 – 9 dengan total jam belajar 120 jam dan tenaga pengajar 

nonnative speaker. Level berikutnya adalah IELTS Polishing dengan entry score: 5.0 – 5.5 dan 

total jam belajar 90 jam dengan tenaga pengajar mixed teachers. IELTS Master untuk mereka 

dengan entry score: 6.0 – 6.5 dan total jam belajar 60 jam dan tenaga pengajar mixed/full native 

teachers. 

 

COURSES AND TRAINING PROGRAMS 
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IELTS Training Program 

IELTS Academic/General 

Training Module 

Minimal 

Entry Score 

Minimal 

Jam 
Instruktur 

Proyeksi 

Skor 

Introduction 0 – 3.0 20 Non-Native 3.5 

Foundation 3.5 – 4,0 40 Non-Native 5.5 

Polishing 5.0 – 5.5 30 Mixed 6.5 

Master 6.0 – 6.5 30 Mixed 7.0 

 

       PROGRAM KELAS ACADEMIC WRITING 

ELP membuka kelas Academic Writing mulai dari tingkat menengah (intermediate). Sebelum 

mengikuti program ini,para peserta wajib mengikuti test penempatan. Hasil test akan dinilai 

berdasarkan kriteria seperti: Task Response, Coherence and Cohesion, Lexical Resource dan 

Grammatical Range and Accuracy. Di tingkat intermediate ini, para peserta akan belajar menulis 

dasar seperti menulis paragraph, berbagai jenis essay, mengedit dan memperbaiki tulisan dengan 

total 50 jam belajar dan inonnative speaker teacher. 

Untuk tingkat mahir, peserta akan belajar menulis abstrak, jurnal dan laporan penelitian dengan 

minimal 40 jam belajar dan dengan mixed teachers. Program ini sangat bermanfaat untuk siswa 

yang akan mengikuti test IELTS, TOEFL-iBT atau bagi mereka yang akan melanjutkan studi di 

luar negeri. Berdasarkan pengalaman kami, banyak mahasiswa yang belajar di luar negeri tidak 

terkecuali di negara yang berbasis bahasa Inggris masih mempunyai kendala menulis essay atau 

karya ilmiah. 

Academic Writing Skills Training Program 

Academic 

Writing Skills 

Level Minimal Jam Instruktur 

Foundation 50 Local 

Polishing 40 Mixed 

Master 40 Mixed 
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       ENGLISH FOR PRESENTATIONS 

Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan presentasi dalam bahasa Inggris yang 

tidak hanya berkaitan dengan peningkatkan kemampuan bahasa seperti pengucapan, gramatika, 

kosa kata, dan kefasihan tetapi juga meningkatkan teknik-tehnik presentasi seperti kejelasan suara 

(clarity), keterdengaran oleh audience (audibility), signposting, penggunaan visualisasi, dan lain 

lain. Program ini banyak diikuti oleh mereka yang ingin melanjutkan study di S2 yang mana 

mereka dituntut untuk bisa presentasi dalam bahasa Inggris. Juga tidak sedikit para pencari kerja 

yang tertarik dengan program karena mereka dituntut untuk bisa melakukan presentasi disamping 

wawancara kerja. Untuk mengikuti program ini, perserta sekurang-kurangnya memiliki 

kemampuan berbicara tingkat Pre-intermediate. 

       PROGRAM KELAS ESP 

Program English for Specific Purposes (ESP) ini ditujukan untuk kalangan tertentu dan 

disesuaikan dengan permintaan/kebutuhan peserta pelatihan. Tenaga pengajar untuk program ESP 

adalah native atau non-native speaker teachers tergantung pada tingkat keterampilan bahasa 

Inggris peserta pelatihan berdasarkan hasil test penempatan. 

Program ESP secara khusus kami rancang untuk mereka yang tertarik mempelajari atau 

meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya sesuai dengan bidang keahlian atau pekerjaannya. 

Program ini akan lebih bermanfaat bila perserta pelatihan telah memiliki kemampuan bahasa 

Inggris minimal tingkatan Pre-Intermediate. Untuk mereka yang keterampilannya dibawah level 

Pre-Intermediate disarankan untuk mengikuti Program General English (GE). Ada pun rata rata 

total jam belajar untuk program ESP 40 jam atau disesuaikan dengan hasil test penempatan. 

Berikut ini program ESP yang kami tawarkan: 

ENGLISH FOR 

1. Legal Practitioners 9.   9. Automobile Industry 

2. Nurses and Doctors 10. Business Meetings 

3. English Teachers 11. Secretaries and Administrative Personnel 

4. Restaurant Workers 12. Writing Research Reports 

5. Cabin Crew 13. Presentations at International Conferences 

6. Hotel Industry 14. Business 

7. Negotiating 15. Careers 

8. Tourism Industry 16. Engineers 
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Layanan Lain 

Kami juga memberikan layanan lain sebagai berikut: 

1. Editing, proofreading thesis, desertasi dalam bahasa Inggris 

2. Terjemahan tersumpah dari bahasa: Indonesia – Inggris/Inggris – Indonesia untuk 

berbagai jenis artkel dan journal penelitian 

3. Terjemahan dokumen dan company profile 

4. English Teachers' Skill Assessment 

5. Dll 
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1.  BKD - PEMPROV JAWA BARAT 

IELTS Training for Master and PhD Candidates 

Research Proposal Proofreading 

2. LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Jawa Barat  

English for Communication Skills 

3. Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya 

General English 

4. STIE Ar-Risalah Ciamis 

TOEFL Preparation  

5. Universitas Perjuangan Tasikmalaya 

TOEFL Training  

6. BCA KC Tasikmalaya 

TOEIC Preparation 

7. Universitas Galuh, Ciamis 

English for Presentations Cross 

Cultural Understanding 

8. SMAN 1 Banjar 

Introduction to the TOEFL 

9. MAN 2 CIAMIS 

English conversation 

10. SMP Darul Maarif Ciamis  

Introduction to the TOEFL & TWS 

11. Pemerintah Daerah, Sekda Sumedang 

TOEFL Training 

12. UPI Sumedang 

Upgrading English Class 

13. AKPER Sumedang 

Upgrading English Class 

14. STIE 11 April, Sumedang 

Introduction to the TOEFL 

15. Universitas Majalengka 

Introduction to the TOEFL 

 

 

 

ELP MOST RECENT EXTERNAL 

CLIENTS 

ELP MOST RECENT EXTERNAL 

CLIENTS 
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16. Darul Hikam International School TK, Primary, Secondary SMP & SMA, Bandung 

Teachers Assesment 

IELTS General Training 

IELTS Academic Module 

TOEFL - ITP/PBT Preparation 

17. SD, SMP & SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung 

English Conversation with Native Speakers 

 

18. SMP Edu Global Bandung 

English Conversation with Native Speakers 

TOEFL Preparation 

19. Universitas Winaya Mukti (PASCA SARJANA) 

English for Presentations 

20. Telkom University 

Conversation and English for Academic Purposes 

21. SMAN 1 Lembang 

Introduction to the TOEFL 

22. SMA PGII 1 Bandung  

Introduction to the TOEFL 

23. PTPN 8 

English for Presentations 

English for Marketing 

24. RS Jiwa Pemprov Jawa Barat Cisarua  

English Conversation Program 

25. UNTIRTA Serang 

International Seminar on Cross Cultural Understanding 

26. FIKOM UNPAD, Jatinanggor  

TOEFL PBT Preparation  

English for Presentations  

Academic Writing Course. 

 

 

 

 

 

ELP MOST RECENT EXTERNAL 

CLIENTS 
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Universitas Perjuangan Tasikmalaya 

  
Universitas Respati Tasikmalaya 

  
Mahasiswa Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

   

Universitas Majalengka 

ELP ENGLISH PROGRAM SNAPSHOTS 
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UPI Kampus Sumedang 

AKPER Sumedang 

  
STIE Sebelas April, Sumedang 

 

ELP ENGLISH PROGRAM SNAPSHOTS 
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Darul Hikam Bandung 

  
SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung 

  
SMAN 1 Lembang  

  
SMAN 1 Banjar 

 

ELP ENGLISH PROGRAM SNAPSHOTS 
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