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Training

adalah training untuk mengukur & meningkatkan financial spiritual quotient
(FSQ), sebuah ukuran kemampuan sumber daya manusia dalam mendayagunakan uang
sebagai sarana untuk mencapai tujuan mulia dalam kehidupan. Formula
pengukuran dan peningkatan FSQ dirancang & dikembangkan oleh Iman Supriyono
dari SNF Consulting - trainer pelatihan ini- melalui penelitian dan aplikasi
terus menerus di berbagai perusahaan.
Hingga kini Training FSQ telah terlaksana 125 angkatan di berbagai kota dan
perusahaan dalam dan luar negeri
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. . . ibarat telur menetas. Nilai anak ayam jauh
lebih tinggi dari pada telur asalnya. Training FSQ
adalah investasi perusahaan Anda untuk hasil yang
lebih besar di masa yang akan datang. SDM Cerdas
Financial Spritual adalah “telur” yang kemud
Financial-Spritual
kemudian
“menetas” menjadi laba perusahaan berkelanjutan
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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
 FSQ (Financial Spiritual Quotient) adalah perpaduan antara FQ
dan SQ
 Training Financial 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. Kini 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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Mengapa Training FSQ?____________
 SQ adalah dasar hidup bagi seseorang agar apa yang
dilakukannya ketika bekerja memiliki makna tinggi, bukan
semata-mata mencari uang
 FQ mengukur output (hasil nyata) dari kecerdasan dasar yang
dikenal dengan IQ (Kecerdasan Intelektual), EQ (Kecerdasan
Emosi) dan SQ (Kecerdasan Spiritual) dan kemampuan paduan
IQ, EQ, SQ dalam memandang dan mendayagunakan uang
secara optimal
 Karyawan, pimpinan perusahaan, dan pengusaha yang cerdas
finansial-spritual akan bekerja secara efisien dengan penuh
ketenangan dan semangat. Ketenangan pikiran dan hati akan
sangat kondusif bagi inovasi dan kualitas pekerjaan yang prima
 Karyawan, pimpinan perusahaan dan pengusaha yang cerdas
finansial spiritual akan bekerja secara optimal dengan
memegang teguh prinsip kejujuran, mandiri dan cerdas.
 Inovasi dan kualitas kerja karyawan, pimpinan perusahaan atau
pengusaha akan menjadi dasar bagi cemerlangnya kinerja
keuangan perusahaan.
 Karyawan, pimpinan perusahaan dan pengusaha ber SQ dan
FQ rendah akan menjadi penghambat kemajuan perusahaan.
 Karyawan, pimpinan perusahaan dan pengusaha dengan SQ
dan FQ rendah mengakibatkan kerugian finansial bagi
perusahaan
 Perusahaan dengan SDM ber- SQ dan FQ yang tinggi akan
beroperasi secara efisien dan mencapai visinya dengan
kecepatan yang tinggi
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Manfaat Training FSQ______________
 Training FSQ mendongkrak SQ dan FQ SDM perusahaan.
 Ibarat mengemudikan mobil yang membutuhkan panel kontrol
(pengukur kecepatan mobil, RPM mesin, indikator suhu
radiator, indikator bahan bakar, indikator olie mesin, indikator
hand rem, dll.), bekerja di perusahaan pun membutuhkan
“panel kontrol” untuk menunjukkan kinerja perusahaan.
Training FSQ mendidik pesertanya untuk memahami alat-alat
ukur finansial yang menjadi “panel kontrol” bagi perusahaan
maupun diri pribadinya.
 Setelah mengikuti training ini, peserta akan mengetahui berapa
angka FQ-nya dan kemudian secara kontinyu mengembangkan
dan mengukurnya dari waktu ke waktu kemampuan
finansialnya, dengan proses yang terdiri dari: Memahami,
Mengerjakan, Mengulang-ulang, Membiasakan, dan Menuai
hasi
 Mengkondisikan agar bekerja bukan sekedar rutinitas tetapi
menjadi bagian yang penting bagi kemajuan perusahaan
sehingga motivasi karyawan lebih optimal dalam bekerja
karena merasa memiliki dengan demikian dapat meningkatkan
kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan.
 Memacu sumber daya manusia perusahaan agar searah dengan
strategi dan visi finansial perusahaan (shared vision).
 Membangun suasana kerja yang kondusif penuh dengan
kompetisi yang sehat dan dinamis.
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Pondasi Kokoh Bagi Good
Corporate Governance_____________










Masyarakat semakin menyadari bahwa penyebab dari segala
keterpurukan negeri ini adalah mental dan budaya korup yang
sudah berurat-berakar.
Solusinya adalah kembali kepada Good Corporate Governance
di perusahaan-perusahaan dan Good Governance di
pemerintahaan.
Trend menuju good corporate governance semakin nyata
dengan tumbuhnya berbagai institusi yang
mengkampanyekannya seperti Institute for Corporate
Governance (IIGG), Forum for Corporate Governance in
Indonesia (FCGI), ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dari
kalangan swasta dan Komite Nasional Kebijakan Goverance
(KNKG) yang dibentuk oleh pemerintah.
Setiap tahun KNKG bersama Badan Pengawas Pasar Modal
(BAPEPAM), Kementerian Negara BUMN, Bank Indonesia,
Direktorat Jendral Pajak, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI) menyelenggarakan Annual Report
Award (ARA) sebagai sarana untuk memacu pelaksanaan good
corporate governance di Indonesia.
Good Corporate Governance semakin menjadi ciri perusahaan
modern dan maju. Perusahaan yang akan atau telah
mencatatkan sahamnya di pasar modal tidak bisa tidak harus
menerapkannya.
Training FSQ mempersiapkan pesertanya untuk menjadi
sumber daya manusia yang siap dan mampu menjadikan
kecerdasan spiritual finansial sebagai pondasi kokoh
pelaksanaan Good Corporate Governance dengan prinsip
kejujuran, mandiri dan cerdas dalam bertindak/bekerja.
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Materi Training FSQ______________
 Materi disampaikan dalam 4 sesi. Masing-masing didesain dengan
rangkaian pembelajaran filosofis, pembelajaran teknis, serta
partisipatif (experience learning) dan diakhiri dengan tips menuju
langkah nyata.
 Materi bersumber dari tiga buku karya Iman Supriyono, 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. Guru Goblok Ketemu Murid Goblok Hikmah Pembakar
Jiwa Entrepreneur dan Investor, SNF Consulting, 2008, xviii
+ 285 halaman
3. Anda Jago Kandang Atau Kelas Dunia?, SNF Consulting,
2010, xix + 250 halaman
 Selengkapnya materi training adalah sebagai berikut:
Hari
1

Waktu
08.00-10.00

10.00-10.15
10.15-11.30

11.30-12.30

Materi
Uraian
Membangun visi
 Menjadi pribadi dan
paripurna yang selaras
perusahaan berjati
antara diri dan
diri dan kokoh
perusahaan
dalam menghadapi
dilema dilema pelik
dalam kehidupan
 Sukses secara
spiritual sekaligus
sukses secara
finansial
Rehat Kopi
Memandang uang
 Uang sebagai sarana
dengan Hati Jernih
dalam mencapai
tujuan diri dan
perusahaan, bukan
tujuan
 Individu unggul
dalam karir,
perusahaan unggul
dalam persaingan
Rehat makan siang,
sholat
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 Memahami dan
mengukur Financial
Spiritual Quotient
 FSQ sebagai
kerangka pencapaian
pribadi dan
perusahaan unggul
hingga akhir hayat

12.30-15.00

Mengukur
kemampuan
mendayagunakan
uang sebagai sarana
mencapai visi
paripurna

15.00-15.30

Rehat kopi sore,
sholat
Membangun dan
 Menerjemahkan visi
simulasi mencapai visi
paripurna dalam visi
finansial
finansial
 Visi finansial
sebagai bagian dari
visi kehidupan
lainnya

15.30-17.00

Catatan:
1. Materi disampaikan oleh Iman Supriyono, penulis buku yang
menjadi materi training ini, bersama team. CV terlampir
2. Metode penyampaian:
2.1. Ceramah dengan game
2.2. Demonstrasi
2.3. Simulasi perhitungan dengan kalkulator
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Peserta________________________





Training FSQ

Angkatan 62
d

Untuk efektifitas pembelajaran, setiap angkatan jumlah peserta
optimum adalah 20-50 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, khususnya pada saat simulasi FSQ.
F
Prosess pembelajaran berlangsung dengan semangat, semarak
dan tetap nyaman bagi tiap peserta.
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CV Trainer______________________
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Biaya____________________________
Biaya____________________________
Biaya untuk training ini akan disampaikan dalam surat penawaran
tersendiri sesuai dengan syarat dan kondisi yang disepakati dengan
perusahaan Anda.

Training FSQ angkatan 103 di Kuala Lumpur
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Tentang SNF Consulting______
SNF Consulting adalah perusahaan konsultan manajemen dengan
spesialisasi strategic finance. SNF Consulting membantu perusahaanperusahaan untuk merumuskan, mengevaluasi, menyempurnakan dan
mengeksekusi strateginya dengan management tools yang berdaya
guna. Tujuannya adalah untuk mencapai keunggulan berkelanjutan.
Moto:
SNF Consulting untuk unggul dari generasi ke generasi
Visi:
SNF Consulting adalah konsultan manajemen yang dipercaya oleh
perusahaan-perusahaan kelas dunia
Misi:
Dengan dukungan data base dan kapabilitas riset yang kuat, SNF
Consulting adalah konsultan manajemen yang sangat memahami
perusahaan kliennya. SNF Consulting memahami kliennya lebih dari
klien itu memahami dirinya sendiri. SNF Consulting adalah partner
handal bagi team manajemen perusahaan kliennya dalam perumusan,
implementasi, pengendalian, evaluasi, penyempurnaan dan eksekusi
strategi bisnisnya. SNF Consulting membantu kliennya dengan basis
data finansial maupun non finansial yang akurat. Bersama SNF
Consulting, perusahaan-perusahaan klien maju dengan profitabilitas
tinggi berkelanjutan
SNF Consulting memberikan layanan berupa:
|Reinventing Corporate Vision & Mision| |Corporate Strategic Map|
|Key Performance Indicator| |Feasibility Study| |Accounting
Information System| |Standart Operating Procedure| |Corporate
Strategic Budgeting| |Financial Analysis| |Corporate Business Plan|
|Corporate Master Plan| |Business & Marketing Statistical Research|
|Business & Marketing Etnography Research| |Job Analysis &
Description| |Recruitment| |Motivation & Inspiration HRD Training|
|Corporate & Personal Finance Training| |Corporate Holy Book|
|Corporate Inspiring History Book| |Layanan Perijinan Perusahaan|
|Layanan Training: FSQ-Financial Spiritual Quotient, Keuangan,
Manajemen, Persiapan Pensiun, dll|
PT SNF Consulting
Jl. Kejawanputih Hidrodinamika No 2A
Telp. +6231-592-6920, Fax. +6231-592-4451 Surabaya 60112
E-mail: kontak@snfconsulting.com. www.snfconsulting.com
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