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Sebuah Analogi
Anda kenal Muhammad Ali sang legenda tinju dunia? Pastilah
jawabannya adalah “ya” untuk pertanyaan ini.
Siapakah orang penting di balik kesuksesan penyandang nama
kecil Cassius Marcellus Clay, Jr ini? Tentu tidak bisa dilepaskan
dari peran pelatihnya, Angelo Dundee.

Gambar: Muhammad Ali bersama pelatihnya, Angelo Dundee
Dundee sendiri tidak pernah menjadi juara tinju. Tapi, Dundee
telah membuktikan bahwa keahlian yang dimilikinya menjadi
bagian tak terpisahkan dari prestasi Muhammad Ali.
Cukupkah Ali dengan Dundee? Ooo…. tidak…ia masih butuh
kehadiran sparring partner! Pada kondisi tertentu si Dundee
sendiri yang menjadi sparring partner bagi sang legenda.
Proposal ini adalah tentang “sparring partner” bagi team
manajemen perusahaan atau organisasi Anda dalam mencapai
prestasi juara!
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Sekilas Management Sparring Partner
•
•

•
•
•

•

•

Perusahaan dan organisasi apapun selalu berada dalam
lingkungan persaingan yang semakin ketat
Persaingan bukan hanya dengan perusahaan lain dengan
produk sejenis, tetapi juga persaingan tidak langsung
(Porter: persaingan diperluas) dengan kekuatan pemasok,
kekuatan konsumen, produk substitusi, dan pemain baru
Yang sudah eksis pun bisa kembali terjatuh ke titik nadir
menghadapi persaingan yang diperluas tersebut
Yang eksis berkelanjutan dalam persaingan adalah yang
memiliki keunggulan berbasis kompetensi inti
Sebuah keunggulan pun tidak berlaku selamanya.
Keunggulan harus terus dipupuk melalui proses
pembelajaran terus-menerus dalam setiap keputusan
maupun tindakan manajemen dalam menghadapi
perkembangan yang terjadi untuk menjadi sebuah
keunggulan berkelanjutan
Analogi pembelajaran untuk membangun keunggulan
berkelanjutan adalah seperti pembelajaran Muhammad Ali
bersama pelatih dan sparring partner-nya
Konsultan SNF Consulting adalah sparring partner bagi
proses pembelajaran perusahaan Anda menuju prestasi
juara!
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Peran Management Sparring Partner
Sebagai sparring partner, konsultan SNF Consulting memberi
nilai tambah kepada perusahaan atau organisasi klien dengan
peran:
1. Bersama team manajemen perusahaan klien merumuskan
arah bisnis kedepan dalam aspek-aspek stratejik untuk
membangun keunggulan jangka panjang berbasis core
comptentence. Arah bisnis yang menggali nilai-nilai
perjuangan yang bermakna tinggi dibalik setiap pergerakan
rupiah yang terjadi pada perusahaan atau organisasi. Inilah
yang akan menjadikan segenap sumber daya manusia
bekerja penuh semangat untuk sebuah perusahaan
berpertumbuhant tinggi (High Growth Enterprise, HGE)
yang membanggakan masyarakat dan bangsa di kancah
internasional
2. Bersama team manajemen perusahaan klien terus-menerus
melakukan korporatisasi yaitu menguatkan sistem
manejemen seiring dengan pertumbuhan perusahaan atau
orgaisasi
3. Bersama team manajemen perusahaan klien membaca dan
mengevaluasi laporan dan data marketing, operasional,
keuangan bulanan dengan benchmark dari perusahaanperusahaan terbaik di bidang yang sejenis dari bank data
SNF Consulting
4. Bersama team manajemen perusahaan klien menemukan
masalah stratejik dari laporan bulanan tersebut, menemukan
alternatif solusi dan kemudian memilih solusi terbaik dari
alternatif yang ada

Tampilan: Konsep High Growth Enterprise (HGE)
dari SNF Consulting
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5. Bersama team manajemen perusahaan klien menemukan
celah peluang pertumbuhan berdasarkan laporan periodik
dan memutuskan cara terbaik untuk menangkapnya
6. Bersama team manajemen perusahaan klien merumuskan
langkah yang dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan
perusahaan dengan menemukan dan menyelesaikan setiap
bottle neck yang mengganggu
7. Bersama team manajemen perusahaan klien melakukan
analisis komprehensif terhadap keputusan bisnis stratejik
yang akan diambil
8. Bersama team manajemen perusahaan klien melakukan
analisis dan pengelolaan risiko baik dalam jangka pendek,
menengah, maupun jangka panjang
9. Bersama team manajemen perusahaan melakukan analisis
aspek legalitas dalam setiap keputusan bisnis yang diambil
10. Konsultan SNF Consulting menjadi fasilitator pembelajaran
terus menerus (continues learning) bagi team manajemen
perusahaan klien untuk terus meningkatkan kapasitas,
mengadopsi perkembangan terbaru dalam dunia manajemen
yang berkontribusi terhadap perkembangan perusahaan
dengan sistem manajemen yang makin kokoh
11. Konsultan SNF Consulting memberikan update harian
pengetahuan manajemen aplikatif kepada team manajemen
dengan memanfaatkan sarana komunikasi online
12. Konsultan SNF Consulting memberikan layanan poin-poin
diatas dengan pertemuan rutin team manajemen perusahaan
klien paling tidak sebulan sekali
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Alat Analisis
Mengelola perusahaan pada dasarnya adalah sesuatu yang sangat
rumit. Begitu rumitnya, sampai seorang yang telah bekerja di
sebuah perusahaan selama 25 tahun dari level terbawah sampai
menjadi direktur utama pun bisa gagal ketika kemudian membuat
perusahaan sendiri dengan produk yang sama dengan produk
perusaahaan termpatnya bekerja.
Oleh karena itu, dibutuhkan alat bantu analisis untuk
menyederhanakan permasalahan dan kemudian bertindak tepat
untuk menyelesaikannya. Berikut ini adalah alat analisis yang akan
digunakan oleh team konsultan SNF Consulting untuk membantu
perusahaan Anda:
1. Ethnography for Core Compentence
Core Competence adalah perpaduan harmonis aneka
sumber daya & skill yang membedakan sebuah perusahaan
dengan perusahaan-perusahaan lain sebagai sebuah sumber
keunggulan dalam bersaing.
Core compentence:
a. Berpotensi masuk pasar yg makin luas
b. Berkontribusi signifikan dalam perceived & real
benefit bagi pelanggan
c. Sulit ditiru oleh pesaing karena SDM perusahaan
memiliki tacit knowledge. Ilmu yg merasuk ke
dalam jiwa. Bukan hanya di otak
d. Pemegang saham pengendali, komisaris, direksi &
karyawan bersemangat juang tinggi & rela
berkorban. Berbisnis & bekerja untuk ibadah &
bermanfaat bagi sesama, bukan sekedar mencari
uang

Tampilan: Kurva Korporatisasi dari SNF Consulting
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Begitu stratejiknya sebuah core compentence, maka
diperlukan sebuah riset yang memadai untuk menemukan
atau menemukan kembali (reinventing core competence)
yang memang bisa tergerus seiring perkembangan suasana
bisnis. Berdasarkan pengalaman SNF Consulting, riset
etnografi sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan
tersebut. Riset etnografi menjamin agar perusahaan
menemukan atau menemukan kembali core compentence
yang tepat.

Tampilan: Konsep Crowding Effect dari SNF Consulting
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2. Tripod Sistem Manajemen dari SNF Consulting
Membangun sistem manajemen adalah ibarat menegakkan
tripod. Dibutuhkan tiga kaki untuk tegak dan stabilnya
tripod. Dengan alat analis besutan SNF Consulting ini,
konsultan akan membantu perusahaan dan organisasi Anda
untuk menyederhanakan cara pandang terhadap sistem
manajemen dan kemudian menbangun tiga kaki kokoh
untuk sistem yang tegak
3. BCG Matrik modifikasi SNF Consulting
Secara umum, BCG matrix adalah alat analisis yang sangat
penting di dunia manajemen. Alat analisis besutan Boston
Consulting Group ini membantu perusahaan untuk
mengelola portofolio bisnisnya. SNF Consulting
memodifikasi alat analisis ini menjadi lebih operasional
untuk menganalisis portofolio bisnis
4. Botlle Neck dari SNF Consulting
Alat analisis orisinil karya SNF Consulting ini membantu
perusahaan Anda untuk terus-menerus menemukan kendala
“bottle neck” utama pertumbuhan dan kemudian
menyelesaikan kendala itu. Begitu sebuah kendala
terselesaikan, alat analisis ini membantu untuk segera
menemukan kendala berikutnya untuk pertumbuhan bisnis
yang lebih tinggi
5. Generic Strategy dari Porter
Dengan generic strategy dari Porter, SNF Consulting
membantu perusahaan Anda untuk menemukan keunggulan
bersaing menghadapi rivalitas bisnis yang semakin ketat
6. Kurva Korporatisasi dari SNF Consulting
Adalah model karya otentik SNF Consulting sebagai sarana
untuk mengembangkan perusahaan untuk menjadi
korporasi yang mampu memperoleh crowding effect di
pasar
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Management Meeting
SNF Consulting memerankan diri sebagai sparring partner melalui
forum rapat rutin bulanan manajemen perusahaan klien dengan
agenda:
• Memberikan materi inspirasi manajerial bulanan di awal
pertemuan sebagai proses pembelajaran team manajemen
klien untuk peningkatan kapasitas diri dan perusahaan
secara terus-menerus (continues improvement) sesuai
dengan kondisi kekinian perusahaan
• Mendengarkan dan mencermati laporan manajer tiap-tiap
bidang (marketing, operasional, keuangan, dll, sesuai
struktur perusahaan klien) sesuai dengan agenda stratejik
bulan yang lalu
• Memberikan evaluasi terhadap laporan manajerial tersebut
dengan benchmark manajerial dari data base SNF
Consulting
• Menemukan masalah di balik laporan manajerial tersebut
• Menemukan bottle neck penghambat pertumbuhan
perusahaan
• Merumuskan agenda stratejik bulan berikutnya bagi team
manajemen sesuai dengan kondisi kekinian perusahaan
untuk peningkatan kualitas sistem manajemen dan memacu
pertumbuhan perusahaan secara terus menerus (continues
improvement)
Di luar pertemuan bulanan tersebut, SNF Consulting juga
menyedian layanan inspirasi karyawan dalam forum corporate
gathering sebagai sarana memperkuat energi eksekusi untuk
keputusan-keputusan penting manajemen perusahaan.
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CEO Sparring Partner
•

•

•

•

Di luar pertemuan bulanan resmi dengan seluruh team
manajemen, dalam paket management sparring partner ini,
SNF Consulting juga menyediakan waktu untuk pertemuan
yang lebih spesifik empat mata dengan CEO perusahaan
klien.
Pertemuan dimaksud bisa dilaksanakan dalam suasana lebih
santai misalnya sambil makan siang atau menikmati kopi
atau bahkan di luar kota
Suasana pembicaraan lebih santai memungkinkan untuk
adanya ide-ide segar bagi kinerja perusahaan yang lebih
tinggi
Pertemuan dilakukan sesuai kebutuhan urgen perusahaan
dengan jadual sesuai kesepakatan
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Management Sparring Partner Masalah
Khusus
•

•
•
•

Ada kalanya manajemen sebuah perusahaan atau organisasi
menghadapi masalah tertentu yang mengandung risiko
krusial bagi eksistensi, pertumbuhan dan masa depan
perusahaan.
Pada saat masalah seperti ini muncul perusahaan
membutuhkan keputusan tepat dan komprehensif
Dibutuhkan data, informasi dan analisis yang yang akurat
untuk membuat keputusan yang tepat dan komprehensif
Kehadiran layanan Management Sparring Partner Masalah
Khusus akan membantu perusahaan atau organisasi untuk
membuat keputusan yang tepat dan komprehensif dengan
dukungan data, informasi dan analisis yang akurat dari team
konsultan SNF Consulting
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Mengapa SNF Consulting?
Perusahaan dan organsiasi yang membutuhkan sparring partner
manajemen menggunakan jasa SNF Consulting karena:
• Para konsultan SNF Consulting (PT SNF Consulting) telah
berpengalaman menjadi sparring partner team manajemen
berbagai perusahaan (organisasi) yang bergerak di berbagai
bidang
• Para konsultan SNF Consulting didukung dengan data base
manajemen yang kuat tentang perusahaan dan organisasi
berbagai bidang besar dan kecil dari berbagai negara
• Penguasaan data base manajerial dari para konsultan SNF
Consulting diperkuat dengan kebutuhannya untuk terus
menerus meng-up date keputusan investasi yang dilakukan
pada berbagai perusahaan go public karena para konsultan
di SNF Consulting juga menjadi seorang investor
• Ketrampilan riset etnografis maupun statistik team
konsultan SNF Consulting sangat dibutuhkan bagi team
manajemen perusahaan atau organiaasi dalam memetakan
masalah dan menemukan solusi terbaik berdasarkan data
dan informasi finansial maupun non finansial
• Para konsultan manajemen SNF Consulting menjaga
kredibilitasnya dengan berpegang teguh pada kode etik
yang akan menjadikan perusahaan (organisasi) Anda selalu
aman dan nyaman dibantu dengan sumbangan pemikiran
dan analisisnya
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Team Konsultan
Team konsultan dari SNF Consulting dipimpin oleh Iman
Supriyono siap membantu perusahaan atau organisasi Anda dalam
membangun keunggulan dari generasi ke generasi
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Kode Etik
Dalam bekerjasama dan membantu klien, SNF Consulting terikat
dengan kode etik berikut. Kode etik ini menjadi salah satu klausul
dalam kontrak perjanjian antara SNF Consulting dengan klien.
1. Konsultan SNF Consulting tidak menjadi direksi atau komisaris
di perseroan terbatas manapun diluar PT SNF Consulting
2. Konsultan SNF Consullting tidak menjadi pemegang saham
pengendali atau mayoritas pada perseroan terbatas manapun
diluar PT SNF Consulting
3. Konsultan SNF Consulting tidak menjadi pengurus atau
pengawas di koperasi manapun
4. Konsultan SNF Consulting tidak menjadi pendiri, pembina,
pengawas, atau pengurus yayasan manapun
5. Konsultan SNF Consulting tidak menjadi pejabat publik di
level manapun di negara manapun
6. Konsultan SNF Consulting tidak menjadi pengurus atau aktivis
partai manapun di negera manapun
7. SNF Consulting sebagai badan hukum tidak melakukan bisnis
apapun diluar konsultan manajemen
8. SNF Consulting sebagai badan hukum tidak mendirikan anak
perusahaan apapun diluar bidang konsultan manajemen
9. SNF Consulting sebagai badan hukum tidak memiliki saham
pengendali atau memegang saham terbesar pada perusahaan
manapun
10. SNF Consulting tidak memiliki klien dua perusahaan
(organisasi) atau lebih yang saling bersaing secara head to head
pada saat yang bersamaan
Kode etik tersebut dibuat dengan tujuan:
1. Memastikan bahwa setiap konsultan SNF Consulting memberi
saran dan opini manajerial secara netral
2. Memberi jaminan kepada klien baik berupa perseroan terbatas,
koperasi, yayasan, atau pemerintahan bahwa SNF Consulting
tidak akan menggunakan informasi dari klien untuk
kepentingan bisnis atau politik pribadinya
3. Konsultan SNF Consulting selalu berfokus untuk sukses pada
karir, profesi dan jati dirinya sebagai seorang konsultan
manajemen dan mengesampingkan kemungkinan yang lain.
Selalu fokus seperti seorang pimpinan pasukan yang
membakar kapal untuk menutup pintu mundur, kalah atau lari
meninggalkan medan tempur
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Penutup
•

•

Bekerja keras membangun keunggulan perusahaan adalah
sebuah tugas mulia dalam rangka memberi manfaat kepada
sesama sebagai bagian dari ibadah kepada-Nya
Pemeran utama dalam membangun keunggulan adalah
manajemen perusahaan yang bersangkutan dengan
mengerahkan seluruh sumber daya manusianya. Tugas SNF
Consulting adalah sebagai partner untuk memastikan bahwa
team manajemen perusahaan tidak memiliki alasan
sedikitpun untuk menyerah. Tidak ada sedikitpun alasan
untuk berpaling dari kesuksesan jangka panjang. Bersama
SNF Consulting membangun keunggulan perusahaan dari
generasi ke generasi
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Sekilas SNF Consulting
SNF Consulting adalah perusahaan konsultan manajemen (consulting firm) yang
membantu perusahaan atau organisasi dalam membangun sistem manajemen
unggul secara berkelanjutan. Saat pasar sedang positif dan keuangan membaik,
jangan lupa untuk berinvestasi membangun sistem. Inilah yang akan menjamin
perusahaan atau organisasi untuk selalu unggul dalam jangka panjang. SNF
Consulting sebagai konsultan manajemen membantu perusahaan dan organisasi
membangun sistem manajemen berbasis strategi & maksimalisasi kondisi
keuangan untuk unggul dari generasi ke generasi.
Visi Kami
Perusahaan konsultan manajemen yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan
kelas dunia
Misi Kami
Dengan dukungan data base dan kemampuan riset yang kuat, SNF Consulting
adalah perusahaan konsultan manajemen yang sangat memahami perusahaanperusahaan atau organisasi kliennya lebih dari siapapun. SNF Consulting adalah
partner handal bagi team manajemen klien dalam merumuskan,
mengimpelementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi strategi berbasis data
finansial maupun non finansial yang akurat. Bersama SNF Consulting,
perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi maju dengan profitabilitas
tinggi jangka panjang.
Motto Kami
SNF Consulting untuk Unggul dari Generasi ke Generasi
Layanan Kami
|Reinventing & Roadmap to Vision| Inspiring Mision| | Management Sparring
Partner | |CEO Sparring Partner| |Corporate Strategic Map| |Key Performance
Indicator| |Feasibility Study| |Accounting Information System| |Standart
Operating Procedure| |Corporate Strategic Budgeting| |Financial Analysis|
|Business & Marketing Statistical Research| |Business & Marketing Etnography
Research| |Job Analysis & Description| |Fit & Proper test untuk calon CEO dan
direksi | |Motivation & Inspiration HRD Training| |Corporate & Personal Finance
Training| |Corporate Holy Book| |Corporate Inspiring History Book| |Layanan
Perijinan Perusahaan|
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Hubungi Kami
PT SNF Consulting
Kantor Pusat: Sinarmas Land Plaza Lt 9#916 Jl Pemuda 60-70 Surabaya 60271
SNF House of Management: Jl. Kejawanputih Hidrodinamika No. 2A
Surabaya 60112
Telp. +6231-534-8952, +6281-358-447-267
E-mail: kontak@snfconsulting.com Website: www.snfconsulting.com
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Indonesia, PT, Event Organizer| |Citra Gading Asritama, PT, Kontraktor| |Citra
Usaha Mandiri Perkasa, PT, Outsourcing| |DAM, PT, BPRS| |Daya Surya
Sejahtera, PT, Minimarket| |Depo Farmasi RS Dr Soetomo| |Diklat Kementerian
Keuangan, Jogjakarta| |Dinas Pendidikan, Bojonegoro| |Dinas Pendidikan ,
Madiun| |Bea Cukai, Surabaya| |DPRD Jatim| |DPRD Kukar| |DPRD Probolinggo|
|DSUQ, Yayasan Sosial| |FKG Unair| |Grandmas, Hotel| |Gramedia, Toko Buku|
|Gudang Garam, PT, Rokok| |Hasanah, Rumah Sakit| |HM Sampoerna, PT, Rokok|
|UIN Sunan Ampel| |IATMI, Kuala Lumpur| |IKMI, Johor Bahru| |Indomarine,
PT, Turbine| |Indosat, PT| |Infomedia Nusantara, PT| |Intan Group, PT, BPR| |ITS|
|Izzi Pack| |Jasindo, PT| |JP Book, PT, Penerbitan| |Kamar Dagang dan Industri,
Banyuwangi| |Kebun Raya Gardening| |KPP Sidoarjo| |KPP Surabaya Dinoyo|
|KWSG, Perdagangan Bahan Bangunan| |Microfin, Micro Finance| |Mitra FM,
Radio| |MPI Group, Distributor Pulsa| |Koperasi Syariah Muhammadiyah, Micro
Finance| |RS Muhammadiyah| |PDAM Surabaya| |Pegadaian, PT| |Pelindo III, PT|
|Pemkot Surabaya| |Bina Ilmu, PT, Penerbit dan Percetakan| |Pertamina, PT|
|Politeknik Elektronika Negeri Surabaya| |Pos Indonesia, PT| |PJB, PT| |PNM, PT|
|Putra Remaja, Perbengkelan| |Q Sukses, PT| |Reksa Group, PT, Diversified|
|Sarana Jatim Ventura, PT| |Semen Gresik, PT| |SIER, PT| |Singgasana, Hotel|
|STIMIK, Tarakan| |Bank Syariah Bukopin| |Takaful, PT, Asuransi| |Tata Mandiri
Sejahtera, Kontraktor Pertambangan| |Telkom, PT| |Telkomsel, PT| |Temprina,
PT, Percetakan| |The Naff, Bilingual School| |Trias Sentosa, PT| |Triduta
Computer Solusindo, PT, IT Solution| |UI| |UM Surabaya| |UMM| |UMSIDA|
|UNAIR| |Universiti Malaya, Kuala Lumpur| |Universitas Merdeka, Madiun|
|UNDIP, Semarang| |Vico, PT, Pertambangan Minyak| |Riscon Realty, PT,
Developer Perumahan| |MVM, PT, Developer Perumahan| |AR Karyati, PT,
Forwarding| Tazkia Islamic International School| |Awam, PT, Retail| |Tjiwi
Kimia, PT, Produsen Kertas| |RSGM, Rumah Sakit|Djagalan Raya, Hotel| |BMP
Pintu PVC| |Brasma Barsama, Distributor & Produsen Beras| |Lazizaa Chicken &
Pizza| |Coffee Toffee, gerai kopi modern|
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