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Overview  
Sudah bukan rahasia lagi setelah memasuki masa pension maka manusia memulai memasuki fase baru 
dalam kehidupan. Tuntutan mandiri setelah pension merupakan tantangan tersendiri bagi pekerja, 
setelah sekian tahun terbiasa dengan fix income perbulan , menjadi suatu ketidak pastian setelah 
pension.  

Workshop ini ditujukan untuk  persiapan masa pension para pegawai. Workshop ini memberikan 
wawasan persiapan mental, perencanaan income dan peluang usaha serta pembahasan keuangan.  

Course Objectives  
 Mempersiapkan kesiapan mental dan psikologis dalam menghadapi masa pension  
 Mempersiapkan pemahaman peluang usaha setelah memasuki masa pension  
 Mempersiapkan pemahaman mengembangkan usaha, mulai dari proses marketing, operasional 

dan financial  

Course Content  
1. Persiapan Mental Menghadapi Masa Pensiun  
Persiapan mental menghadapi masa pension meliputi pemahaman kepribadian manusia, persiapan 
kehidupan social purna bakti,  menjalankan hobbi dimasa pension, pengendalian diri meliputi 
persepsi, motivasi, spiritual dan stress management.  
 
Stress management terutama dikarenakan post power syndrome menjadi bahasan utama dalam 
sesi ini, selain dari itu adalah kiat kiat terbaik untuk mempersiapkan diri dalam kehidupun sosial 
purna bakti.  
 
Pemahaman manusia sangat penting dalam membuat calon pensionan memulai hidup baru, apakah 
itu dilingkungan baru maupun untuk mencoba menjalankan kegiatan barunya  
 
2. Pemahaman Peluang Usaha purna bakti  

Tidak bisa dipungkiri, setelah memasuki purna bakti , kebanyakan pekerja akan berharap untuk 
mendapatkan sumber aktivitas baru, apakah itu kegiatan sosial maupun yang mempunyai sifat 
komersial ataupun malah memulai usaha baru 
 
Pada bagian ini akan diajarkan mengenai berbagai macam peluang usaha yang dapat dilakukan 
pada purna bakti. Tentunya tidak hanya memulai hal yang baru, misalnya ahli otomotive lalu 
berjualan makanan, tetapi tentunya bagaimana seorang ahli otomotive yang expert masih dapat 
berbakti disektor usaha nya  
  
Pada bagian ini akan disharing jenis peluang usaha, konvensional, online, professional maupun 
UKM 
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3. Pemahaman pengembangan usaha  
Sesi ini merupakan pengenalan  pengembangan usaha, dari sisi marketing, sales, memahami 
fungsi marketing dan sales, serta pengendalian operasional. Selain itu pada sesi ini akan 
dijelaskan pula mengenai financial management baik itu personal financial management 
maupun bagaimana pengelolaan financial pada perusahaan yang berkembang.  

  

Duration  
Training ini dilaksanakan dalam waktu 3 hari ,  2 hari training, 1 hari visit ke UKM  

 

Who Should Attend  
Semua pegawai yang akan memasuki masa pension maupun staff yang akan memberikan pembinaan 
kepada pegawai yang memasuki purna bakti  
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Rundown Pension Plan and Preparation Training  
Day 1 

NO Time Activities  
1 09:00-10:00 Perencanaan keuangan masa 

pension  
Tutor :  
Praktisi dibidang management 
consulting, telah menjalankan bisnis 
pribadi dan bekerja mandiri  
Akan memberikan kiat untuk 
menjalankan usaha UKM dan  

2 10:00-10:15 Break  
3 10:15-12:00 UKM Financial management, 

Marketing Management and   
Operational Management 

4 12:00-13:00 Break Lunch  
5 13:00-15:00 Jenis peluang bisnis pasca kerja 
6 15:00-15:15 Break  
7 15:15-16:30 Non Conventional Business  : Bisnis 

Online dan Kiat Aman Investasi  
Day 2 

NO TIme Activities  
1 09:00-10:00 Opening and Ice Breaking  

Pengenalan masa pension  
Tutor :  
Praktisi di People Development, 
pemerhati masalah kemasyarakatan 
dan telah menjalani masa pension 
dan berkerja mandiri  

2 10:00-10:15 Break  
3 10:15-12:00 Persiapan mental dan fisik di masa 

pension 
4 12:00-13:00 Lunch Break  
5 13:00-15:00 Perencanaan kesehatan masa 

Pensiun  
6 15:00-15:15 Break  
7 15:15-16:30 Perencanaan kesehatan masa 

Pensiun 
Day 3  

NO TIme Activities  
1 09:00-10:00 Preparation  Tutor :  

Praktisi di People Development, 
pemerhati masalah kemasyarakatan 
dan telah menjalani masa pension 
dan berkerja mandiri  

2 10:00-16:00 Visit To UKM  

 


