
Organized by: Supported by:



Thanks to: 

www.kimbokitchen.com
(Siap Santap Setiap Saat)

Official store “KIMBO”
di Tokopedia, Shopee
Bukalapak, Blibli, JD.id

www.aice.co.id
Official store: 

“Aice Ice Cream”
di Tokopedia, Shopee
Bukalapak, Blibli, JD.id





Presented By Sukendi, M.Pd., C.STMI.
- Founder of Ngomonginggris.com & Kampunginggrisjakarta.com
- Initiator of APEC for PonPes in Banten Region, Online Camp & Terapi Ngomong Inggris
- Author of English Guidance, Vociation & Speak Up (Buku Pegangan Bahasa Inggris )



01 Kenapa English Skill Penting?

02 Pengalaman dengan English

CONTENTS

03 Profesi dengan English Skill

04 How to Make Money with 
English Skill?



Kenapa English Skill
Penting?



Nilai tambah saat 
seleksi kerja

KENAPA ENGLISH SKILL PENTING?

Peluang jaringan luas
(Dalam & Luar Negeri)

Terbukanya
Penghasilan



Saat ini penguasaan bahasa Inggris sudah menjadi suatu hal yang mutlak 

dibutuhkan, termasuk di dunia kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan 

JobStreet.com terhadap 3.967 membernya, 45,7 persen menjawab penggunaan 

bahasa Inggris di kantor kini sudah diterapkan sekitar 30 hingga 70 persen, 

bahkan sebanyak 54,7 persen mengatakan karyawan yang diterima di 

perusahaan tempat mereka bekerja diharuskan menguasai bahasa Inggris 

secara aktif.

Penerapan Bahasa Inggris di Dunia Kerja



Tidak dapat dipungkiri penguasaan bahasa 
Inggris menjadi nilai tambah dari seorang 
karyawan di perusahaan, terutama j ika 
karyawan tersebut ingin memiliki jenjang 
karier yang cukup panjang di perusahaan.



Bahasa Inggris dapat menjadi salah satu senjata 
a n d a l a n  s e o r a n g  k a r y a w a n  u n t u k  d a p a t 
meningkatkan karier dan pendapatannya dalam 
bekerja, terutama di perusahaan yang sudah berada 
di level menengah dan besar dimana pada umumnya 
bahasa Inggris sudah dijadikan standar sebagai 
bahasa komunikasi dengan klien atau perusahaan 
lain.



SUSUN RENCANA MASA DEPANMU!



Pengalaman Dengan
English Skill



MENJADI PENGAJAR



MENJADI PENDAMPING MOTOGP RIDERS

Marc Marquez - Motogp Riders Dani Pedrosa - Motogp Riders



MENJADI ENGLISH TRAINER



BERPARTNER DENGAN



Profesi dengan 
English Skill



TOUR GUIDE

Profesi ini jelas berhubungan dengan dunia wisata (tour). 
Tour Guide atau pemandu wisata adalah orang yang 
menemani dan menjelaskan kepada tamu asing atau lokal 
tentang situasi suatu kota, produk masyarakat lokal, 
tempat-tempat bersejarah dll.

Jelas, profesi ini akan sangat dibutuhkan oleh orang asing 
yang berkunjung ke suatu daerah. Karena bahasa Inggris 
dikenal sebagai bahasa dunia, maka tour guide wajib 
menguasai bahasa Inggris. Bahkan,orang asing yang 
bahasa ibu mereka bukan bahasa Inggris, umumnya juga 
akan menggunakan bahasa Inggris saat berada di negara 
lain.



PENERJEMAH

Secara umum, profesi ini dimiliki orang yang 
memiliki tugas untuk mengalih bahasakan dari 
suatu bahasa asing ke sebuah bahasa lainnya 
melalui tulisan. Seorang translator harus memiliki 
kualitas pemahaman grammar yang baik dan 
mampu mengalihbahasakan sebuah informasi 
menjadi mudah dipahami oleh pembaca. Bahasa 
Inggris adalah bahasa yang berpengaruh di dunia. 
Banyak referensi buku dan dokumen masih 
memakai bahasa Inggris. Kebutuhan jasa profesi 
ini ditujukan untuk perusahaan-perusahaan asing, 
penerbit buku dll



INTERPRETER

Interpreter mirip dengan translator. Hanya hasil 
kerja yang didapat, berbeda. Jika translator hasil 
kerjanya pada tulisan, maka interpreter pada 
l isan. Mereka bisa langsung terl ibat pada 
pembicaraan orang-orang yang menggunakan 
jasa mereka, dan menterjemahkannya.

Kemampuan listening dan grammar mutlak 
dimiliki bagi siapapun yang ingin berkarir di 
dunia ini. Salah satu t ips untuk mencapai 
p e k e r j a a n  i n i  a d a l a h  s e r i n g - s e r i n g l a h 
berkomunikasi dengan Native Speaker agar 
terbiasa mendengar dan memahami logat atau 
aksen lawan bicara.



PRAMUGARI / PRAMUGARA 

Siapa yang t idak kenal profesi ini? Pramugari 
(perempuan) dan Pramugara (laki-laki) bertugas untuk 
melayani dan kebutuhan penumpang dan menjaga 
keselematan mereka selama di dalam pesawat. 
Bahasa Inggris adalah bahasa wajib yang mereka 
kuasai  karena,  ter leb ih bagi  paramugar i  dan 
pramugara yang melayani rute internasional. Bila 
Anda ingin memil iki  pengalaman luas singgah 
dibanyak tempat di dalam negeri dan luar negeri, 
profesi ini bisa menjadi salah satu pilihan.



JURNALIS

Bila anda sering membaca berita baik dari media 
cetak, online,atau menonton acara berita di 
televisi, maka itu adalah pekerjaan para jurnalis . 
Profesi ini sangat populer saat ini. Saat mereka 
mencari berita akan bertemu dengan banyak 
orang, termasuk orang asing. Kemampuan 
melakukan wawancara dan menulis berita dalam 
bahasa asing khususnya bahasa Inggris, harus 
mereka miliki. Terlebih, pada zaman global 
sepe r t i  seka rang , i n i  sebuah  be r i t a  dan 
narasumber bisa berasal dari banyak Negara.



HRD PERUSAHAAN

HRD atau Human Resource Development. Tugas 
HRD itu bermacam-macam, salah satunya adalah 
merekrut calon karyawan. Jika kamu ingin jadi 
seorang HRD perusahaan, maka kemampuan 
berbahasa asing akan sangat membantu, terutama 
saat kamu hendak berkomunikasi dengan para 
calon karyawan menggunakan bahasa yang 
berbeda.



PUBLIC RELATION

Tugas yang mengharuskan seorang public 
relation menjadi komunikator dengan pihak 
lain, membuatnya gak cuma harus mengerti 
s a t u  b a h a s a .  K a r e n a  a k a n  s a n g a t 
memudahkan proses komunikasi ,  b i la 
seorang public relation bisa menguasai 
bahasa lainnya.



BRAND SPECIALIST

Brand specialist mempunyai tugas berkomunikasi 
dengan pihak luar  untuk mengembangkan 
perusahaan dan produknya. Untuk itu, dalam 
menjalankan tugas,  sebagian besar brand 
specialist membutuhkan kemampuan berbahasa 
asing.



MANAGER

Sebuah perusahaan yang sudah besar namanya, 
biasanya akan memiliki seorang pimpinan. Salah 
satu tugasnya adalah menjalin komunikasi antara 
beberapa pihak di perusahaan, tentunya hal itu 
akan semakin terbantu bila ia bisa berbahasa 
asing.



How to Make Money
With English Skill?



1. Menjadi tutor (offline & online)
2. Menjual Original Content
3. Menjual Buku karya tulis
4. Membangun Website & Media Social (Content & Course)
5. Menjadi English trainer 
    di Perusahaan / Komunitas / Sekolah
6. Membuat event berbayar / gratis
7. Mencari Partner kerjasama

WAYS TO MAKE MONEY WITH ENGLISH SKILL
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Ngomonginggris.com kini telah menyediakan kelas online loh!!
Semua kursus kami, dapat kamu beli di arkademi.com dengan biaya sangat terjangkau dan dapat kamu akses 
kapanpun dan dimanapun selama kamu terkoneksi dengan jaringan internet ya pastinya!!!

Berikut kursus-kursus yang kami sediakan, silahkan dipilih:

Mentor - Sukendi :
https://arkademi.com/course/kuasai-skill-bahasa-inggris-hrd-pasti-melirik/

Mentor - Kutisna Sugiri:
https://arkademi.com/course/menguasai-tenses-dengan-mudah/

Mentor - Topan Wahyudi : 
https://arkademi.com/course/rahasia-ngomong-inggris-cas-cis-cus-seperti-bule/

Mentor - Mukhsan:
https://arkademi.com/course/panduan-lancar-ngomong-inggris-untuk-sales-marketing/

Semua kursus sangat cocok untuk kamu yang masih pemula dan bahkan lanjutan.

Salam ngomong Inggris!

08986216190
sukendi@ngomonginggris.com



Produk   : Buku Pegangan Bahasa Inggris
Seller      : Ngomong Inggris

Produk   : Buku Pegangan Bahasa Inggris
Seller      : Yuke Alkes


