
MENJADI DIREKTUR 
SAAT PENSIUN

Program Pelatihan Tetap Produktif Pada Masa Pensiun



Proposal ini berisi tentang latar belakang
kebutuhan dan masalah yang terjadi terkait
kondisi pensiun beserta solusi berupa
program pelatihan untuk persiapan masa 
pensiun

Pengantar



KONDISI SAAT 
PENSIUN
Menyebabkan terjadi perubahan yang 
signifikan terhadap beberapa aspek
dalam kehidupan dengan masa transisi
yang cukup singkat untuk beradaptasi

AKTIVITAS RUTIN

PENDAPATAN TETAP

JABATAN / STATUS SOSIAL



PERMASALAHAN 
SAAT PENSIUN
yang biasa timbul akibat belum adanya
persiapan yang cukup untuk menghadapi
perubahan secara menyeluruh

FINANCIAL

PHYSICAL

PSYCHOLOGICAL

Bagaimana mengelola keuangan tanpa
pendapatan tetap seperti sebelumnya?

Aktivitas apa yang harus dilakukan tanpa pekerjaan
rutin sejak bangun tidur hingga sebelum tidur?

Bagaimana agar tidak mengalami post power 
syndrome?

?

?

?



54% MEMULAI BERWIRAUSAHA
sedangkan sisanya 29% memilih untuk mengandalkan
kebutuhan sehari-hari dari hasil tabungan, 25% kembali
mencari pekerjaan, serta 19% membangun kos-kosan
atau menyewakan rumah.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3893145/rencana-pensiun-masyarakat-ri-mulai-dari-wirausaha-hingga-terima-bantuan-anak

Solusi yang dipilih para pensiunan berdasarkan survey



Solusi dengan tetap produktif berwirausaha
namun faktanya

RASIO KEGAGALAN BISNIS PENSIUNAN 80 - 90 %. 
Faktor yang mempengaruhi kegagalan tersebut diantaranya mindset, lifestyle 
dan pengalaman.

https://katalis-bisnis.com/post/rasio-gagal-bisnis-pensiunan-sangatlah-tinggi



4P
Program

Pelatihan
Persiapan

Pensiun

Sebagai solusi agar para pensiunan paham kemungkinan
yang terjadi saat masa pensiun dan dapat beradaptasi
untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

Program disusun sesuai hasil penilaian individu karena
kami sadar bahwa setiap pensiunan akan menjadi
DIREKTUR BAGI DIRI dan KELUARGA nya sesuai dengan
MIMPI nya masing-masing.



Mengapa
Program ini

BERBEDA
PROFILING NETWORKING FEEDBACK

MANAJEMEN FASILITATOR WORKSHOP KONSULTASI

Penialaian oleh expert secara
menyeluruh terhadap kondisi
fisik, karakter, kesiapan mental 

dan faktor lingkungan yang 
dapat mempengaruhi pensiunan
dalam menjalani masa pensiun

Akses jaringan ke komunitas
pengusaha, penulis serta

inspirator Indonesia untuk dapat
bersinergi dalam rangka

mencapai tujuan yang sama

Rekomendasi terkait penilaian
kondisi setiap peserta pensiunan

sebagai acuan untuk melihat
potensi yang dapat

dikembangkan agar tetap
produktif pada masa pensiun

Pengelolaan keuangan, 
operasional, SDM, sales 

marketing dengan digitalisasi
secara efektif dan produktif serta
memiliki perencanaan sebelum

menerima uang pensiun

Tim Fasilitator adalah mentor 
dan coach bisnis sekaligus

praktisi bisnis Pengetahuan, 
keterampilan, dan pengalaman

yang dibagikan aktual dan tepat
sasaran.

Kunjungan dan praktek langsung
untuk merasakan pengalaman
mencoba atau trial error pada
bisnis pertanian, perkebunan, 

perikanan dan yang sesuai
peminatan

Dapat berkonsultasi pasca
program pelatihan terkait
perencanaan yang akan

dilakukan selama periode
tertentu sesuai perjanjian



MANFAAT
Program

1
2
3
4
5

Mampu mengenali pola pengaturan : fisik, psikologis, , keuangan
dan hubungan sosial menjelang dan selama memasuki masa pensiun

Mampu mengembangkan : aktivitas fisik, sikap mental, pengaturan
keuangan dan hubungan sosial yang produktif di masa pensiun

Mampu membangun potensi diri dalam hal Kesehatan rohani & 
jasmani, kewirausahaan, hubungan sosial dan aktivitas keagamaan

Mampu mengidentifkasi dan mengatasi permasalahan yang muncul
pada periode pensiun, dan membangkitkan mental tangguh
menjadi wirausaha

Tetap sehat ( fisik, psikologis dan keuangan ) di masa pensiun
melalui pemilihan aktifitas utama yang produktif



METODE
Program

PRE –

TRAINING

POST –

TRAINING

IN CLASS

TRAINING

Pengumpulan data melalui
survey secara elektronik terkait

profil para calon pensiunan yaitu
kesehatan, financial, psikologis, 
entrepreneurship skill dan minat

Seminar pengantar persiapan
memasuki dunia pensiun, 

dilanjutkan dengan diskusi, 
simulasi, dan workshop atau

kunjungan langsung

Konsultasi, coaching dan
counseling sesuai perjanjian

terkait feedback selama
training atau perencanaan

masa pensiun

PRESENTASI DISKUSI 
KELOMPOK

COACHING DAN 
COUNSELING

MULTIMEDIA 
ENTERTAINMENT

KONSULTASI 
BISNIS

KUNJUNGAN 
LANGSUNG

ROLE PLAY GAMES SIMULASI



SILABUS
Program

• Program ini dirancang dengan durasi waktu 3  hari.

• Pengantar dalam memasuki masa pensiun.

• Pemetaan kondisi Kesehatan (fisik, psikologis dan keuangan) serta sosial masa 
pensiun.

• Mengatur dan mengoptimalkan aktifitas : fisik. psikologis, keuangan dan sosial
menuju masa pensiun yang produktif. 

• Ide Ide dalam mengelola keuangan keluarga secara sehat, (mengelola investasi
dalam berbagai bentuk simpanan di bank dan lembaga keuangan, property tanah
dan bangunan, asuransi dll),

• Bagaimana menjadi wiraswasta pemula yang dipersiapkan dengan baik. Aspek
perubahan paradigma dan mengembangkan kepribadian wiraswasta. Kiat-kiat
menjadi wiraswasta sebagaimana dijelaskan oleh para pelaku UKM yang telah
berhasil melakukan alih profesi dari karyawan menjadi wiraswasta,

• Kiat-kiat Pemasaran dan Penjualan yang berhasil sebagai bagian penting dari
profesi wiraswasta,

• Kunjungan ke tempat usaha: franchise dan usaha UKM (agrobisnis, hidrophonik, 
perikanan, bengkel, peternakan sapi dan perdagangan sapi, mini market, biro 
perjalanan, catering, penyewaan alat-alat pesta, kerajinan tangan, garment, pijat
refleksi, dll).

• Konsultasi pasca pelatihan ( sesuai dengan perjanjian )



PRE –

TRAINING

Mengumpulkan data-data tentang profile dari para peserta. Peserta akan mengisi
lembar survey secara elektronik terkait kesehatan, investasi/financial, psikologis serta 
minat dan bakat terkait wirausaha

1. Konsultan perlu mengetahui latar belakang medis berdasarkan riwayat
kesehatan peserta guna dapat memberikan saran / masukan aktifitas produktif
para peserta

2. Konsultan perlu mengetahui latar belakang psikologi dan juga kekhawatiran
dari peserta saat menghadapi pensiun, untuk itu dalam pre training akan
mengisi survey terkait psikologi

3. Konsultan juga perlu mengetahui kesiapan pensiunan untuk mempelajari hal
baru dengan risiko keuangan melalui penilaian survey risk profile 

4. Konsultan perlu mengetahui Entrepreneurship Skills, serta minat dan bakat
untuk itu dalam pre training akan mengisi survey terkait Entrepreneurship



TRAINING

Hari ke 1

Seminar dengan materi pembelajaran dasar secara intensif dan atraktif dilakukan dengan
konsep dua arah (two way direction) dan pendekatan quantum learning kepada para 
peserta

Materi Kesehatan Fisik
• Manajemen kesehatan dan gaya hidup sehat di masa purna bakti, mengenali gejala-

gejala penyakit secara dini dan pencegahannya, pola makan dan olah tubuh yang sesuai
di usia lanjut, serta merawat kesehatan agar tetap fit

Materi Kesiapan Psikologis
• Materi Pelatihan dengan basis NLP (Neuro Linguistic Programming) untuk bisa

memberikan Mindset mental switching, mengelola diri sendiri menjelang dan setelah
pensiun agar tidak post power syndrome dan stress.

• Materi Pelatihan dengan basis pendekatan hubungan family empowerment dan
Emotionally Spirituality Healthy untuk bisa mengelola keharmonisan hubungan antara
anggota keluarga setelah pensiun

• Materi Pelatihan dengan memberikan strategi menjaga kesehatan dan menjalankan ritual 
kehidupan baik jasmani maupun rohani, sehingga memungkinkan para peserta bisa
mendapatkan masa pensiun yang berkualitas

Materi Perencanaan Keuangan
• Materi terkait Estate Planning, perencanaan finansial pribadi dan usaha, menghitung

kelayakan bisnis

PRESENTASI

MULTIMEDIA 
ENTERTAINMENT

GAMES

SIMULASI



TRAINING

Hari ke 2

Materi Kesehatan Fisik
• konsultan medis akan membuat materi yang relevan terkait pentingnya

melakukan aktivitas fisik untuk pensiunan berdasarkan hasil survey level 
kesehatan para pensiunan serta rekomendasi kegiatan kegiatan fisik yang dapat
menunjang kesehatan para pensiunan

Materi Kesiapan Psikologis
• Pembahasan dan diskusi terkait risk profile dan implikasinya terhadap kesiapan

mental penerimaan risiko dalam berwirausaha atau berinvestasi
Materi Perencanaan Wirausaha
• Pembahasan dan diskusi membuat business proposal atau business plan untuk

beberapa industri bisnis yang diminati mayoritas peserta dan sesuai untuk
pensiunan seperti usaha pertanian, perkebunan dan kost-kostan ataupun usaha
kontraktor perumahan dan lain-lain.

diskusi kelompok dengan materi berdasarkan data hasil survey para pensiunan disertai
konsultasi dengan expert

DISKUSI 
KELOMPOK

COACHING DAN 
COUNSELING

KONSULTASI 
BISNIS

ROLE PLAY



TRAINING

Hari ke 3

Entrepreneur Day
• Pengenalan usaha jasa, retail, Pemahaman tentang Peluang Usaha, bahanbaku, 

peralatan Produksi, Proses Produksi, Pengemasan, Pemasaran
• Personal business coaching & mentoring, dan belajar langsung serta praktek

bagaimana menyiapkan usaha pertanian, perkebunan dan kost-kostan ataupun
usaha kontraktor perumahan dan lain-lain

• Kiat-kiat pemasaran dan penjualan serta bagaiamana mengatasi mental blocking 
untuk menjadi pemasar yang baik

• Mematangkan rencana bisnis menjadi DIREKTUR yang akan dijalankan pada saat
pensiun

Kunjungan Lapangan Lokasi Usaha

KUNJUNGAN 
LANGSUNG



Paket

4P

PESERTA PELATIHAN

Peserta adalah para calon pensiun beserta pasangannya (jika ada) yangdipersiapkan dan ditunjuk oleh
pihak perusahaan dari klien kami. Untuk memaksimalkan hasil pelatihan yang intensif ini agar bisa
diserap dan diaplikasikan oleh para peserta, maka jumlah peserta efektif adalah minimal 15 peserta, 
yang bisa dikombinasikan karyawan bersama pasangan

PAKET TIDAK TERMASUK

1. Class Room and Hotel
2. Transportasi ke dan dari Business Camp

(Panitia bisa mengatur ke dua hal tersebut di atas dengan terpisah dari biaya investasi)

• Trainer Profesional yang terjun langsung
sebagai pensiunan yang berwira usaha

• Dokter Senior yang sebagai trainer
• Psikolog Profesional
• Digital Physical Check Up
• Digital Mental Check Up

• Digital Financial Check Up
• Pension Readiness Check Up
• Pension Mentoring
• Business Camp
• Business Meet up
• Digital Video Conference (termasuk rekaman jika

diperlukan)

PAKET TERMASUK



D
IA

M
O

N
D • Full Program

• Minimal Peserta 15 
orang

• Program 3 hari
• Seluruh Program 

dilakukan secara
temu muka

• Biaya Investasi Per 
Peserta sebesar
Rp 3.900.000,-

G
O

LD

• Full Program
• Minimal Pesertra 15 

orang
• Program 3 hari
• Program dilakukan

dengan kombinasi
untuk kelas dengan
digital video 
conference 
sementara business 
camp dengan
kunjungan dan 
tatap muka

• Biaya Investasi per 
per peserta sebesar
Rp 3.450.000,-

SI
LV

ER

• Full Program
• Minimal Peserta 15 

orang
• Program 3 hari
• Seluruh Program 

dilakukan secara
Digital Video 
Conference

• Biaya Investasi Per 
Peserta sebesar
Rp 2.950.000,-

Pilihan
INVESTASI



PROFIL KONSULTAN

NUR HASAN KURNIAWAN

Sebelum mendirikan DSS pada tahun 2016, Nanang telah 17 tahun bekerja di Manulife dengan jabatan
terakhir sebagai Chief Employee Benefit, mengelola aset Pensiun Rp 14 Triliun dengan +/- 2000
perusahaan. Nanang lulusan Universitas Indonesia ini menyandang gelar MBA di bidang Keuangan dan
Pasar Modal. Beliau juga memiliki beberapa sertifikasi di bidang Pensiun, Investasi dan Keuangan. Ia juga
Wakil Ketua Asosiasi DPLK. Ia sering diundang untuk menjadi pembicara di berbagai seminar internasional
dan domestik yang kebanyakan bertema pensiun. Ia bekerja sama dengan regulator sebagai subyek ahli
pada beberapa regulasi terkait Program Pensiun, Asuransi dan Jaminan Sosial.

SYARIFUDDIN YUNUS 

Praktisi dan akademisi Corporate Communications / Public Relations (PR) dengan pengalaman
lebih dari 20 tahun di beberapa perusahaan multinasional terkemuka seperti Principal 

Indonesia, AIA Indonesia, Manulife Indonesia dan aktif terlibat dengan asosiasi DPLK dan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk literasi Indonesia tentang pentingnya memiliki program 

pensiun. Syarif lulus dari IKIP Jakarta dengan gelar Magister Publikasi.



PROFIL KONSULTAN

Guru Sozuaon P. Simbolon S.T., M.T., M.Th.

Guru adalah founder dari Building Image Consultant, telah menangani dan memberikan banyak
pelatihan maupun konsultasi di bidang pengembangan SDM selama 17 tahun. Pengalaman
bekerja sebagai professional selama 8 tahun sampai pada tingkat middle management
membentuk Guru untuk mampu memberikan pelatihan diantaranya ; leadership excellent
service, presentation, communication, selling, negotiation, mediation dan training for trainers.

dr. Wahyu Handoko, MM., AAK., AMRP.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas
Maret, Surakarta, pada tahun 1993 dan meraih gelar Master di bidang Administrasi Bisnis dari

Sekolah Manajemen PPM, Jakarta, pada tahun 2005. Mengawali karirnya sebagai Pelaksana di PT 
Askes (Persero) Jawa Tengah pada tahun 1997. Diangkat menjadi General Manager PT Askes

(Persero) pada 2008, kemudian bertanggung jawab sebagai Direktur Pemasaran dan Pelayanan
Pelanggan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia pada tahun 2013. Diangkat sebagai Direktur

Operasional Perseroan pada tahun 2015.Ahli dalam bidang Enterprise Risk Management, 
OperationsManagement, Marketing Analytics,Leadership.



PROFIL KONSULTAN

AULIANI GAHARA

Founder dari Creatinc Indonesia, sebuah lembaga pengembangan diri yang berfokus pada
pengembangan SDM. Diangkat sebagai ketua Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi
perwakilan wilayah Lampung pada April 2021. Saat ini aktif sebagai asesor di Lingkungan
Pemerintahan Provinsi Lampung melalui Universitas Saburai Lampung, menjadi trainer di
Dealink Consultant dan menjadi Konsultan untuk perusahaan distributor di Cirebon.

HUMAIRA ZAHRA

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut
Teknologi Bandung. Mengawali karir dengan berbisnis di dunia kuliner dengan membuat event 

organizer khusus kuliner kemudian melanjutkan studi Magister Manajemen di Universitas
Indonesia dan sampai saat ini menjadi associate consultant di DSS Consulting.





WISMA BUMIPUTERA
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan 12190

(021) 571 3007
info@dssconsulting.id


