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SNF Consulting adalah konsultan bisnis & manajemen dengan spesialisasi strategic 
finance, sebuah bidang yang merupakan perpaduan antara bidang strategic 
management dan finance. SNF Consulting membantu perusahaan-perusahaan untuk 
merumuskan, mengevaluasi, dan menyempurnakan strateginya dengan menggunakan 
besaran-besaran finansial maupun non finansial sebagai indikator output-nya. 
 

Motto SNF Consulting 

SNF Consulting untuk unggul dari generasi ke generasi 

Visi SNF Consulting 

SNF Consulting adalah konsultan bisnis & manajemen bisnis dengan spesialisasi 
strategic finance yang dipercaya perusahaan-perusahaan berkelas dunia 

 

Misi SNF Consulting 

Dengan dukungan data base dan kapabilitas riset yang yang kuat, SNF Consulting 
adalah konsultan bisnis & manaejmen berspesialisasi strategic finanance 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, impelementasi, pengendalian, evaluasi dan 
penyempurnaan 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 jangka panjang 

 
 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi : 
PT SNF Consulting 
Jl. Kejawanputih Hidrodinamika No 2 A Surabaya 60112 
Telp. + 6231-592-6920, +6231-7137-2620, fax. +6231-592-4451 
E-mail. kontak@snfconsulting.com 
www.snfconsulting.com 

Layanan SNF Consulting 

 
STRATEGIC COMPREHENSIVE BUDGETING. Menuangkan visi dan peta strategi 

perusahaan dalam angka finansial operasional secara komprehensif. 
Memperhatikan seluruh aspek dan sumber daya perusahaan dalam proses 
penyusunan anggaran. 

 
BUSINESS PLAN. Menuangkan rencana masa depan dan konsep bisnis perusahaan 

secara menyeluruh. Membantu perusahaan untuk mendefinisikan posisi diri dalam 
persaingan bisnis yang ketat. 
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BALANCE SCORE CARD DESIGN, IMPLEMENTATION & EVALUATION. Merumuskan 
kembali visi perusahaan. Merumuskan peta strategi untuk mencapai visi. 
Mengalokasikan sumber daya perusahaan pada setiap posisi peta strategi. 
Menyusun scoring bagi tiap posisi sumber daya berdasarkan posisinya. Memantau 
proses implementasi sampai berjalan normal. 

 
CREDIT SCORING DESIGN, IMPLEMENTASION & EVALUATION. Menuangkan logika 

keputusan credit officer pada persamaan matematis statistik. Mengidentifikasi 
variabel-variabel masa lalu dan masa kini  sebagai prediktor kelancaran 
pembayaran kredit pada masa datang. Menyusun scoring system yang lebih 
obyektif, lebih murah, lebih mudah, dan lebih cepat sebagai penentu keputusan 
kredit yang akurat. Pelatihan bagi credit officer.  Didekasikan untuk perusahaan-
perusahaan yang memberikan kredit kepada konsumen. 

 
STRATEGIC SOP. Mendesain standard operating procedure sesuai dengan strategi 

perusahaan untuk unggul dari generasi ke generasi. Jika perusahaan sudah 
menguasai pasar, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa perusahaan telah 
menginvestasikan labanya pada sistem yang handal. Strategic SOP adalah 
investasi yang tepat untuk perusahaan Anda. 

 
 
ACCOUNTING SYSTEM DESIGN, IMPLEMENTASION & EVALUATION. Analisis cost 

& benefit penerapan sistem akuntansi. Analisis kebutuhan pencatatan keuangan 
perusahaan. Desain sistem akuntansi berbasis visi stratejik dan kebutuhan 
perusahaan. Menuangkan sistem akuntansi pada teknologi informasi. 

 
ACCOUNTING OUTSOURCING. Membantu perusahaan untuk menyusun laporan 

keuangan. Memberikan evaluasi dan opini stratejik terhadap laporan keuangan 
perusahaan. Langkah antara menuju sistem akuntansi perusahaan. 

 
COST OF CAPITAL STRATEGIC AUDIT (CAPITAL STRUCTURE STRATEGIC 

AUDIT). Mengidentifikasi variabel penentu cost of capital perusahaan. Merumuskan 
struktur modal optimum. Peta strategi menuju struktur modal optimum. 

 
CAPITAL EXPENDITURE STRATEGIC AUDIT.  Memotret  posisi perusahaan dalam 

kuadran cash generation dan cash use. Menentukan  proporsi investasi optimum 
menuju visi perusahaan. 

 
FSQ TRAINING. Mempersiapkan sumber daya manusia  perusahaan menuju good 

corporate governance. Memacu sumber daya manusia perusahaan agar searah 
dengan strategi dan visi finansial perusahaan. 

 
FOCUS GROUP DISCUSSION ON NEW STRATEGIC FINANCE  & MANAGEMENT 

TOOLS. Memperkaya wawasan para pengambil kebijakan perusahaan. Mendalami 
strategic & management tools terbaru. Studi penerapan strategic & management 
tools tertentu pada  perusahaan. 

 
EXPANSION FEASIBILITY STUDY. Menyusun studi kelayakan investasi untuk ekspansi 

perusahaan. Mengidentifikasi risiko ekspansi. Mempersiapkan perusahaan untuk 
menanggulangi risiko ekspansi. 
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CORPORATE CRISIS MANAGEMENT COACH. Mengidentifikasi the dead triangle 
krisis  perusahaan. Menyusun langkah penyelamatan. Eksekusi turn around 
perusahaan. Menuju manajemen suasana normal. 

 
INSPIRING SESSION. Konsultan dari SNF Consulting memberikan materi inspiratif 

untuk acara-acara korporat Anda. Topik sesuai dengan permintaan 

 

Training FSQ 

 
SNF Consulting melayani permintaan  FSQ in-house training bagi perusahaan Anda. 
Materi didasarkan pada buku FSQ, karya ke-4 Iman Supriyono. FSQ disampaikan 
dengan metode game dan simulasi interaktif. Mutu dijamin. 
 
Training FSQ dilaksanakan dengan 3 pilihan pendalaman: 
 

� Basic training, waktu efektif 1x8 jam 
� Intermediate training, waktu efektif 2 x 8 jam 
� Advance training, waktu efektif 3 x 8 jam 

 
Training  FSQ dilaksanakan dengan tiga model penyelenggaraan: 
 

� Full in-house training, bertempat di lokasi perusahaan 
� Corporate  excursion training, bertempat di kota wisata (Batu, Trawas, Puncak, 

Malino, dll.)  
� Corporate foreign excursion training, bertempat di Singapura, Kuala Lumpur, 

Eropa, Amerika, Makkah, dll. 
 
 

Training FSQ diselenggarakan juga dengan materi spesifik: 
� FSQ untuk persiapan pensiun 
� FSQ untuk entrepreneur 
� FSQ untuk pendididikan entrepreneur 
� FSQ untuk pendidikan 
� FSQ untuk kinerja karyawan 
� FSQ untuk investor 
� FSQ untuk remaja 
� FSQ untuk pertanian 
� FSQ untuk customer service 
� FSQ untuk pemerintah good governance 
� FSQ untuk good corporate governance 

 
 

Biaya: 
� Basic Training FSQ Rp 26.375.000,- 
� Intermediate training FSQ Rp 39.500.000,- 
� Advance Training FSQ Rp 49.500.000,- 
� Inspiring Session Rp 9 000 000,- per sesi, luar kota minimum 2 sessi dalam 

sekali undangan 
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� Konsultasi time based  Rp 600 000,- / Jam.    
� Konsultasi project based sesuai dengan permasalahan yang ditangani 

 
 
Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 
PT SNF Consulting 
Jl. Kejawanputih Hidrodinamika No 2A Surabaya Indonesia 60112 
Telp. + 6231-592-6920, +6231-7137-2620, fax. +6231-592-4451 
http:// www.snfconsulting.com 


