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Pensiun: Mengapa Training Ini?____
 Pada umur berapa seorang karyawan akan dipanggil Sang
Maha Kuasa? Tentu tidak ada yang bisa menjawab. Bisa umur
30, 50,80 bahkan 100 tahun lebih. Semua serba mungkin. Hak
prerogatif Sang Maha Kuasa.
 Andai seorang karyawan diberi umur 90 tahun (dan ini sangat
mungkin terjadi), sementara pensiun sudah terjadi pada umur
60 tahun, lalu apa yang akan dikerjakannya untuk mengisi 30
tahun sisa umurnya? Bersantai di rumah? Berpangku tangan?
 Semua orang meyakini kata bijak ini: “hari ini harus lebih baik
dari pada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari pada
hari ini”. Pertanyaannya: bagaimana mengisi waktu 30 tahun
agar segala sesuatunya menjadi lebih baik, lebih berprestasi,
lebih produktif, dan lebih bermanfaat bagi sesama dari pada 60
tahun yang telah berlalu?
 Training ini memberikan kerangka jawaban yang tepat secara
konsep,
aplikasi,
bahkan
sampai
aspek
finansial
dengankerangka Financial Spiritual Quotient (FSQ) seperti
yang telah tertulis pada buku karya ke-4 Iman Supriyono,
master trainer untuk training ini
 Training ini memberi pembelajaran kepada peserta untuk
kehidupan yang semakin bermakna hingga akhir hayat sesuai
konsep KURVA MANFAAT karya Iman Supriyono
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Apa FQ? Apa FSQ?______________
 Kecerdasan finansial atau Financial Quotient, disingkat FQ,
adalah sebuah kerangka pengembangan dan pengukuran
kemampuan sumber daya manusia dalam mendayagunakan uang
sebagai sarana untuk mencapai tujuan mulia dalam
kehidupannya
 Tujuan mulia dalam pribadi seseorang adalah buah dari
tingginya Spiritual Quotient (SQ) dalam pribadi orang yang
bersangkutan
 TrainingFinancial Spiritual Quotient (FSQ) memperkokoh
fondasi keimanan-ketakwaan-kejujuran sebagai dasar keputusan
dan tindakan finansial dalam keseharian baik di kantor maupun
kehidupan peribadi serta mengukur pencapaian peserta dalam
angka numerik FQ
 Kerangka pengukuran numerik FQ dikembangkan oleh Iman
Supriyono, Managing Partner SNF Consulting, melalui
serangkaian penelitian-penerapan-penelitian-penerapan terus
menerus dan kemudian dipublikasikan dalam buku-buku dan
artikel media masa untuk mendapatkan feed back dari
masyarakat khususnya kalangan bisnis dan profesional
perusahaan-perusahaan. Sejak tahun 2006 pengukuran numerik
FQ beserta konsep penunjangnya telah tertuang dalam buku
berjudul “FSQ Memahami, Mengukur, dan Melejitkan Financial
Spiritual Quotient untuk Keunggulan Diri, Perusahaan, dan
Masyarakat”, buku laris versi Jawa Pos.
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Manfaat Training ini______________
 Trainingini mendongkrak FSQ para pesertanya. Mengisi masa
pensiun untuk menjadi insan yang makin cerdas finansial
spiritual. Makin bermakna dalam kehidupan
 Skor FSQ mencerminkan kemampuan seseorang dalam
mendayagunakan uang sebagai sarana memberikan manfaat
kepada diri sendiri, keluarga, orang lain dan masyarakat pada
umumnya sampai akhir hayat
 Setelah mengikuti training ini, peserta akan mengetahui berapa
angka
FSQ-nya
dan
kemudian
secara
kontinyu
mengembangkan dan mengukurnya dari waktu ke waktu
hingga pensiun dan bahkan higga akhir hayat
 Skor FSQ tetap tumbuh berkelanjutan pada masa pensiun
sampai akhir . Inilah fungsi FSQ sebagai sebuah kerangka
untuk kehidupan yang lebih baik
 Setelah itu peserta akan diajak untuk menjalani proses
pembelajaran yang lebih teknis untuk menghadapi masa
pensiun yang terdiri dari:
• Salesmanship tanpa berperilaku seperti penjual
pengasong
• Entrepreneurship dengan memanfaatkan apa yang
telah dipelajari dan menjadi keahlian selama bekerja
• Invesmentship dengan memanfaatkan potensi finansial
yang dimiliki berupa dana pensiun
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Materi Training ini______________
• Materi didesain dengan rangkaian pembelajaran filosofis,
pembelajaran teknis, partisipatif (experience learning) dan
simulatif menuju langkah nyata.
• Materi bersumber dari 3 buku karya Iman Supriyono, master
trainer pelatihan ini, yaitu:
1. FSQ Memahami, Mengukur dan Melejitkan Finansial
Spiritual Quotient Untuk Keunggulan Diri Perusahaan dan
Masyarakat, SNF Consulting & Mediatama, 2006, xx + 424
halaman
2. Menghadapi Masa Pensiun Cerdas Finansial Spiritual Masa
Pensiun, SNF Consulting & Pustaka Progressif, 2008, xx +
240 halaman, ditulis bersama M Faried, mantan Bupati
Lamongan 2 Periode
3. Student Enterprise Kini, World Class Company Kemudian Panduan Pembelajaran Entrepreneurship berbasis Student
Enterprise
1. Kontrak belajar
1.1. Mengkondisikan peserta agar bisa mengikuti training dengan
optimum
1.2. Mengkondisikan peserta agar dapat menangkap esensi materi
training secara maksimal
1.3. Mengkondisikan peserta agar terbuka menerima hal-hal baru
dari materi training
1.4. Mengkondisikan peserta untuk terlibat intensif dalam setiap
sesi materi
1.5. Teknik Pembelajaran: Ceramah dan Game
1.6. Referensi: Buku 1 (FSQ)
2. Tes psikologi untuk penentuan bidang bisnis/investasi
2.1. Memilih bidang adalah bagian penting dari keberhasilan
entrepreneur/investor
2.2. Tes psikologi akan membantu peserta memilih bidang yang
tepat
3. Menjadi Pembelajar Seumur Hidup
3.1. Setelah sekian tahun menjadi karyawan, masa pensiun adalah
hal baru bagi seorang karyawan
3.2. Memiliki mental pembelajar adalah syarat utama untuk
sukses menghadapi hal baru apapun dalam hidup
3.3. Belajar untuk menjadi ahli, bukan sekedar belajar teori
3.4. Teknik Pembelajaran: Ceramah dan Game
3.5. Referensi: Buku 3 (Student Enterprise)
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4. Membangun mindset Entrepreneur dan Investor
4.1. Membongkar mindset pegawai menjadi entrepreneur dan
investor
4.2. Perbedaan 180 derajad antara pegawai dan entrepreneur
4.3. Proses Perubahan gradual
4.4. Fire Walking untuk membongkar mindset
4.5. Referensi utama: Buku 2 (Persiapan Pensiun)
5. Visi Paripurna dan Visi Finansial
5.1. Menjadi pribadi berjati diri dan kokoh dalam menghadapi
dilema dilema pelik dalam kehidupan
5.2. Sukses secara spiritual sekaligus sukses secara finansial
5.3. Pensiunan yang bervisi paripurna kokoh
5.4. Referensi utama: Buku No. 1 (FSQ)
5.5. Teknik Pembelajaran: Game, Videoclip dan Ceramah
6. Mendayagunakan uang sebagai sarana mencapai visi paripurna
dan visi finansial
6.1. Menerjemahkan visi paripurna dalam visi finansial
6.2. Memahami dan mengukur Financial Spiritual Quotient
(FSQ)
6.3. FSQ sebagai kerangka pencapaian pribadi unggul hingga
akhir hayat
6.4. Fungsi uang sebagai sarana mencapai visi paripurna dalam
hidup
6.5. Referensi Utama: Buku 1 (FSQ)
6.6. Teknik Pembelajaran: Ceramah Bervariasi dan Game
7. Strategi dn teknik Mencapai Visi Finansial
7.1. Peristiwa kehidupan terkait kondisi finansial masa depan
7.2. Pengaruh setiap peristiwa finansial keseharian masa depan
terhadap skor FSQ
7.3. Pengaruh setiap peristiwa finansial keseharian masa depan
terhadap pencapaian visi peripurna dan visi finansial
7.4. Strategi mencapai visi paripurna dan visi finansial
menghadapi setiap kemungkinan peristiwa keseharian masa
depan
7.5. Referensi utama: Buku 1 (FSQ)
7.6. Teknik Pembelajaran: Simulasi Perhitungan
8. Marketing dan Salesmanship
8.1. Konsep dasar marketing untuk masa pensiun
8.2. Salesmanship tanpa menjadi “pedagang asongan”
8.3. Menjual dengan tingkat keberhasilan tinggi dengan strategi
dari Brian Tracy, seorang guru penjualan terbaik kelas dunia
8.4. Referensi Utama: Buku 3 (Student Enterprise)
8.5. Metode pembelajaran: Simulasi dan Ceramah bervariasi
9. Entrepreneurship dan Investorship
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9.1. Perbedaan antara entrepreneur dan investor
9.2. Perbedaan antara investasi dan spekulasi
9.3. Konsep dasar penanggulangan risiko bisnis dan investasi
9.4. Kepemilikan Perusahaan
9.5. Struktur kerjasama bisnis dan investasi
9.6. Referensi utama: Buku 3 (Student Enterprise) dan buku 1
(FSQ)
10. Praktek Lapangan Marketing dan Salesmanship
10.1.
Kemampuan marketing adalah dasar paling pokok dari
entrepreneurship
10.2.
Menerapkan teori marketing dan salesmanship di
lapangan
10.3.
Merasakan peran target marketing di lapangan
10.4.
Mengasah keberanian marketing di lapangan
10.5.
Presentasi dan evaluasi hasil praktek marketing
lapangan
10.6.
Referensi utama: Buku 2 dan buku 3
11. Kunjungan Lapangan Entrepreneur dan Investor
11.1. Merasakan kehidupan para entrepreneur dan investor di
lapangan
11.2. Menangkap tingkat kesulitan entrepreneur dan investor dan
cara menghadapinya
11.3. Belajar keteguhan dalam menghadapi setiap masalah bisnis
11.4. Memahami aspek teknis lapangan dalam memproduksi
barang/jasa
11.5. Presentasi dan evaluasi kunjungan lapangan
11.6. Referensi Utama: Buku 3
12. Penyusunan kegiatan pasca pelatihan
12.1.
Action di lapangan pasca pelatihan
12.2.
Mentoring untuk pembelajaran di lapangan
12.3.
Strategi komunikasi pasca pelatihan
12.4.
Referensi: Buku 3
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Peserta________________________





Untuk efektifitas pembelajaran, setiap angkatan jumlah peserta
optimum adalah sekitar 30 orang.
Jumlah ini cukup memadai untuk membangun kebersamaan
dalam belajar tetapi juga tetap memberi kesempatan bagi para
peserta untuk mendapatkan perhatian intensif secara personal
dari trainer dan asistennya.
Hasilnya, proses pembelajaran berlangsung dengan semangat,
semarak dan tetap nyaman bagi tiap peserta.
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Galeri ____________________
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CV Master Trainer________________
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Harga
Harga akan disampaikan dalam surat penawaran tersendiri sesuai
dengan kondisi dan permintaan perusahaan Anda
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