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ORIENTASI 1: MENGENAL VIRTUAL COMPANY INDONESIA 

Tujuan 

Siswa mampu untuk: 
 Mempelajari tentang apakah VCI itu dan tujuan dari program VCI. 

 Memahami jenis kegiatan yang akan dilakukan dan bagaimana mereka akan dievaluasi. 

 Membuat catatan mingguan mengenai aktivitas mereka. 

 

Aktifitas/Strategi 

No Aktifitas Durasi 

1 Koordinator membagikan informasi mengenai Program Virtual Company Indonesia di 

bawah ini yang sudah dicetak (diprint sebelumnya) kepada siswa kelas yang sudah 

dibagi dalam kelompok berisi 4-5 orang/kelompok.  

10’ 

2 Masing-masing kelompok membaca dan berdiskusi bersama di dalam kelompok 

tersebut, kemudian arahkan tiap kelompok untuk memberi kesimpulan berdasarkan 

pemahaman mereka sendiri tentang VCI. Berikut adalah pertanyaan panduan sebagai 

yang harus mereka jelaskan dalam kesimpulan mereka: 

a. Apa itu Virtual Company Indonesia? 

b. Apa yang menjadi tujuan dari program Virtual Company Indonesia? 

c. Kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama program Virtual Company 

Indonesia? 

d. Agenda tahunan apa saja yang akan dihadapi? 

20’ 

3 Arahkan masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil kesimpulannya 

mengenai Program Virtual Company Indonesia. 

20’ 

 

Aktifitas Internet 

http://virtualcoindonesia.org/beta/program-vci 

 

 

 

 

 

  

http://virtualcoindonesia.org/beta/program-vci
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SEKILAS  

PROGRAM VIRTUAL COMPANY INDONESIA 

 

Program ini merupakan program simulasi bisnis yang digagas Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia  

1996 (YSBAI’96) sejak tahun 2008 yang mengedepankan pembelajaran aktif tentang wirausaha pada  

generasi muda khususnya tingkat sekolah menengah kejuruan. Program ini merangsang siswa dalam  

meningkatkan jiwa wirausaha, kreatifitas, kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, berpikir kritis,  

bekerjasama serta keterampilan dan wawasan lainnya yang menunjang dalam menghadapi dunia  

usaha. 

 

JARINGAN SISTEM BANK SIMULASI  

Virtual Company Indonesia menggunakan sistem bank simulasi yang terhubung dengan jaringan 

Europen-PEN International sebuah organisasi non profit  berbasis di Jerman yang memayungi 7500 

perusahaan virtual di sekolah, perguruan tinggi, perusahaan dan pusat pelatihan di lebih dari 40 negara 

di seluruh dunia.   

 

KEGIATAN DI KELAS 

Para siswa yang terlibat di dalam program akan menciptakan ide bisnis dan membentuk perusahaan 

virtual. Siswa akan terlibat di dalam semua aspek dalam menjalankan sebuah bisnis, termasuk 

mengelola sumber daya manusia, mengelola keuangan, pengembangan produk, produksi, serta 

pemasaran & penjualan. Untuk menjalankan perusahaan virtual tersebut mereka akan melalukan 

transaksi atau perdagangan secara virtual dengan perusahaan virtual lainnya di seluruh dunia. 

 

Simulasi ini membuat siswa dapat memahami bagaimana seorang karyawan, tim kerja dan departemen 

saling berinteraksi satu dengan yang lain dan bekerja sama untuk memenuhi tujuan dari perusahaan.  

Dalam proses tersebut siswa belajar melalui sebuah cara yang dapat membuat mereka meningkatkan 

kemampuan mereka dalam menciptakan ide, mengelola informasi, membuat keputusan, bekerja dalam 

kelompok, menentukan tujuan, belajar mengevaluasi dan memecahkan masalah. 

 

Setiap perusahaan virtual yang dibentuk oleh siswa terdiri dari minimal lima departemen: Administrasi, 

Keuangan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia dan IT. Perusahaan tersebut dipimpin oleh seorang Chief 

Executive Officer (CEO) yang membawahi vice president masing-masing departemen. Setiap 

departemen akan diisi oleh beberapa orang siswa sebagai karyawan.  

 

PRODUK DAN JASA 

Di dalam program VCI ini barang-barang yang diperjualbelikan tidak di produksi secara nyata, begitu 

pula mata uang yang digunakan. Penggunaan “virtual fund” dilakukan secara elektronik melalui sebuah 

simulasi sistem perbankan berbasis web, yang menghubungkan seluruh perusahaan virtual yang ada di 

seluruh dunia. Hal ini untuk menghindari terbatasnya kreatifitas siswa dalam menciptakan produk atau 

jasa karena terbentur permasalahan teknologi ataupun dana.  
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Produk nyata tetap dapat dibuat oleh siswa jika pihak sekolah yang mengikuti program ini 

menginginkan produk ini direalisasikan dalam bentuk produk nyata. Dalam hal ini perlu dukungan 

serius dari pihak sekolah dan mitra dari perusahaan sponsor dalam hal pendanaan modal awal.  

 

PERAN GURU 

Guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses belajar siswa dan memantau setiap tugas 

yang diberikan kepada siswa. Sebelum menjadi fasilitator, guru harus mengikuti pelatihan terlebih 

dahulu selama 5 hari untuk memahami konsep program dan cara implementasi di kelas.   

 

AGENDA TAHUNAN 

 

BUSINESS PLAN COMPETITION 

Business Plan Competition merupakan event tahunan yang diselenggarakan bagi peserta program. 

Setiap perusahaan virtual akan hadir dan berkompetisi memaparkan ide bisnis dan kemampuan 

manajerialnya dalam mengelola perusahaan virtualnya. Pada event ini kami mengundang pakar dan 

praktisi bisnis dari berbagai industri sebagai juri.   

 

TRADE FAIR  

Event Trade Fair (Pameran Perdagangan) merupakan event tahunan yang diselenggarakan di akhir 

periode program yang diikuti oleh peserta program. Peserta akan membuat stand/ booth pameran 

untuk mempromosikan produk yang menjadi bisnis perusahaan virtual mereka. Dalam event ini peserta 

akan diasah bagaimana melakukan promosi dan marketing di dalam pameran.  
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