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Catatan:

Topik bahasan dapat sedikit disesuaikan (ditambah/dikurangi)  

sesuai dengan situasi yang berkembang saat program berlangsung.

Bagi suatu perusahaan, program PHK, pensiun 

dini sukarela (VRP) dan Program Pra Pensiun 

merupakan konsekuensi logis dari keputusan 

bisnis, namun bagi karyawan, impact dari jobless  
ini bisa jadi membuat patah semangat.

Padahal, perubahan ini sebetulnya merupakan 

pintu ke arahberbagai kesempatan 

yang sebelumnya tak terpikirkan

TOPIK BAHASAN

Menghadapi Perubahan
Sesi ini memberikan panduan praktis untuk  
menghadapi dan mempersiapkan diri  
menghadapi PHK, VRP atau pensiun dini
• Mindset
• Menghadapi dan mengelola Perubahan
• Berbagai alternativeperubahan

Seputar Bisnis (Entrepreneurship)
• Bisnis : menyeimbangkan potensi dan mengantisipasi risiko
• Mengapa Bisnis Gagal
• Bagaimana MemulaiBisnis
• Perencanaan Bisnis danmanfaatnya
• Langkah-langkah MembukaUsaha
• Menghitung Modal Usaha dan Menyusun Proyeksi Arus Kas

Sekilas Investasi dan Profil Risiko
• 5W of Investment
• Jenis-jenis Investasi daninstrumennya
• Risk Profiling : tujuan danpenggunaan
• Tips & Tricksmenghindari investasiberisiko tinggi

Restart
• Passion : minat atauhobby?
• Fokus, komitmen dan disiplin
• Tips Praktis memanfaatkan dan mengelola uangpesangon

Retirement is.. 
when you stop living 

at work and start 
working at living

From Employee to Enterpreneur

Dilengkapi :  

sharing dan simulasi  

menyusun rencana

bisnis

Hotel Grand Mercure Harmoni, 2 Agustus 2019
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Pendaftaran

Nama institusi :

Contact person/jabatan :

No tel yang dihubungi :

E-mail :

Catatan

• Pendaftaran baru dianggal valid setelah  

pembayaran diterima secara efektif oleh  
penyelenggara.

• Tidak terdapat pengembalian biaya  
pendaftaran. Bila peserta tidak hadir,  
seluruh bahan lokakarya akan dikirim ke  
alamat yang diinginkan di Indonesia.

• Penggantian peserta dapat dilakukan tanpa  
dikenakan biaya tambahan. Tetapi, satu  
kepesertaan tidak dapat diikuti oleh lebih  
dari satu peserta.

• Penyelenggara berhak mengubah jadwal  
dan/atau membatalkan acara lokakarya. Bila  
ini terjadi, maka seluruh biaya akan  
dikembalikan tanpa potongan.

PermataBank

Cabang Menara Imperium, Jakarta

Rekening No. 122.592.9994

Atas nama : PT Edukasi inti Indonesia

DAFTAR PESERTA

6

7

No Nama Lengkap Jabatan Mobile No

1

2

3

4

5

INVESTASI

Jumlah

Peserta

(orang)

Investasiper Peserta  

(IDR Juta)

Hingga

24 Jul’19

Mulai

25 Jul’19

1-2 2.0 2.25

Min 3 1,9 2.0
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(021) 8370-8168; 8378-5816

0878-8868-6930 (u.p. Medi)
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Termasuk di dalam investasi ini adalah:

• Makan siang & 2 kali coffee/tea break selama programberlangsung.

• Materi program

• Sertifikat partisipasi

• Foto group peserta

Tidak termasuk di dalam investasi:

• Transportasi & akomodasi ke/dari lokasi penyelenggaraan program.

• Makanan/minuman di luar yangdisediakan.

Program detil akan diberikan kepada peserta setelah pendaftaran.

FACILITATOR

Program ini akan dipimpin oleh ex-praktisi  

perbankan dengan level senior management  

dari bank skala nasional yang juga pebisnis  

dan ex-manajer investasi dari perusahaan  

sekuritas terkemuka.

Menara Imperium, LG/08

Jl. HR Rasuna Said Kav 1

Jakarta Selatan - 12980

SASARAN

Setelah mengikuti sesi 1  (satu) hari ini peserta akanmampu
• memiliki pengetahuan praktis pengelolaan keuangan yang bisa langsung diterapkan  

selesai pembekalan
• Mempertimbangkan alternatif menetapkan target setelah pensiun dengan mengenali  

potensi, passion dan minat/interest
• Memiliki pengetahuan praktis untuk bisnis atau investasi dan mengelola uang pensiun  

serta memahami risiko-risiko produk investasi
• Peserta diberikan kesempatan membuat dan mendiskusikan perencaan bisnis /investasi  

atau memilih alternative untuk bekerja/berkarir lagi sebagai pekerja penuh waktu, part  
timer atau free lancer / professional / tenaga ahli
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