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SETIA TRAINING CENTER

adalah lembaga training professional yang bergerak dalam training,
coaching dan consulting yang hingga kini memiliki fokus utama mencetak sumber daya manusia
yang berkualitas. Dengan motto ‚Empowering Generation‛ STC bekerjasama dengan seluruh
pihak untuk memotivasi dan menginspirasi juga memberdayakan seluruh generasi Indonesia.
Banyak sekali menu training dan outbound yang disediakan, para lembaga perusahaan dan
instansi yang bekerjasama dapat merasakan manfaat yang terukur dan dapat dipertanggung
jawabkan. Dengan konsep SETIA yaitu Spiritual Power, Emotional Power , True Financial Power,
Intellectual Power, Action Power kami menawarkan sebuah training motivasi dan strategi yang
dapat bermanfaat dan menghasilkan output yang diharapkan para perusahaan dan lembaga.

PROFILE
H. SETIA FURQON KHOLID, M.Pd, CHt,

Lahir pada tanggal 30 Maret 1988 di Banten. Anak kedua dari lima bersaudara, dari Ayah yang bernama
Setiawan Irianto, S.Pd dan Ibu Siti Saadiah. Berkarir di usia yang masih sangat muda (18 tahun) sebagai
seorang penulis, motivator dan entrepreneur muda (Owner sekaligus CEO Setiacorp yang menaungi
Setia Training Center, Seti@net, Rumah Karya Publishing, Setia Tours and Travel, Setia Property, dll).
Kemudian pada tahun 2009 dengan resmi mendirikan Setia Training Center yang bertekad menjadi
lembaga pelatihan yang bermotto ‚Empowering Generation‛.

Ratusan ribu peserta traning yang tersebar di hampir seluruh kota di Indonesia. Dari mulai pulau
Sumatera, Jawa, NTB, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Ternate, Ambon hingga Papua.

PROFILE
H. SETIA FURQON KHOLID, M.Pd, CHt,
Kini publik dan media massa mengenal sosoknya sebagai :
 Inspiring MotivatorTermuda se-Asia Tenggara (Versi Harian
Umum Pikirian Rakyat). menginspirasi lebih dari 700.000
orang di berbagai kelas TRAINING, dari mulai remaja,
mahasiswa, instansi pemerintahan, hingga perusahaan yang
tersebar di kota-kota besar di INDONESIA, seperti Bandung,
Cimahi, Majalengka, Jakarta, Lombok, Cirebon, Medan,
Kendari, Palu, Kendari, Jambi,Pontianak, Palembang,
Semarang, Surabaya, Madiun, Gorontalo,Makassar, Aceh,
Samarinda, Sorong, hingga Jayapura
 Penerima Award Madina ‚The Most Inspiring Motivator
Motivator 2016‛
 Penerima Award Nasional ‚Lelaki Sejati Pengobar Inspirasi
2010‛ (Profilnya dipublikasikan lebih dari 8 kali di lebih dari
10 media massa di Jawa Barat )
 Entrepenur muda yang enerjik (Owner Setiacorp)
 Pegiat Sosial (Setia Foundation yang berfokus
memberdayakan masyarakat dan pemuda Indonesia )
 Haji di usia muda, 25 tahun

Kini publik dan media massa mengenal sosoknya sebagai :
 Pernah menjadi narasumber berbagai media cetak dan
elektronik, seperti : MQ TV, MQ FM, Radio Amanda Aceh,
Siger TV Lampung, Radio Seulawet Banda Aceh, dsb)
 Nominator ‚Danamon Award 2010‛
 Finalis ‚Wirausaha Muda Mandiri 2010‛
 Penerima Award ‚Mahasiswa Berprestasi 2008 UPI‛
 Penerima Beasiswa bergengsi Putra Sampoerna Foundation
tahun 2006-2010
 Founder Indonesian Motivator Institute (IMI)
 Certified Hypnosis from Indonesia Board of Hypnoteraphy
 Certified Hypnoteraphy from Indonesia Board of
Hypnoteraphy
 Certified Instructur from Indonesia Board of Hypnoteraphy
 Bussiness Coaching Program Training with DR. Fahmi 5 days
in Malang.
 I Coach The Real Coach Program, 3 days in Jakarta.
 Owner Setianet (Cyber Edu Cafe)
 Owner Rumah Karya Publishing (Penerbitan dan
Percetakan), agennya tersebar di seluruh Indonesia
 Direktur Utama Setia Training Center Indonesia
 Penulis Buku-buku Best Seller

Ia telah menulis 9 buku. Buku yang telah ditulis dan mendapatkan sambutan yang baik di seluruh
Indonesia diantaranya: ‚Jangan Kuliah! Kalau Gak Sukses‛ (Best Seller, Sudah cetakan ke-10),
‚Jangan Jatuh Cinta! Tapi Bangun Cinta‛ (Habis terjual kurang dari 2 bulan), ‚Jangan Belajar!
Kalau Gak Tau Caranya‛ (Limited Edition), ‚Muda Karya Raya‛, Hanya 7 Detik Menjadi Pemuda
Kaya Penuh Karya (Best Seller), ‚Jangan Jatuh Cinta! Tapi Bangun Cinta‛ New Edition (Best

Seller), Success Student, Inikah Cinta?, Asyiknya Bangun Cinta dan Apa Ada Cinta?

Service & Products
Training - Seminar

Achievement Motivation | Public Speaking | Karyawan SETIA! Pelanggan Bahagia |
Service Excellence | Leadership Skills | Sales & Marketing | Training Wirausaha
Untuk Pensiunan |Training For Teacher
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ACHIEVEMENT MOTIVATION TRAINING
( Kerja Cerdas, Berkualitas, dan Ikhlas )
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Menurunnya pencapaian sebuah perusahaan dikarenakan faktor mental dan motivasi dari
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalamnya. Training ini akan membantu perusahaan
untuk bertumbuh meningkatkan motivasi karyawan untuk siap menghadapi perubahan dan
tantangan pekerjaan hingga mampu melakukan terobosan inovasi bagi perusahaan. '1 Day
Achievement Motivation Training for Corporate' adalah Program Training sehari yang akan
meningkatkan kinerja dan produktivitas untuk mampu bangkit hingga meraih pencapaian yang
maksimal.

ACHIEVEMENT MOTIVATION TRAINING
( Kerja Cerdas, Berkualitas, dan Ikhlas )

Manfaat Training :



Menciptakan KREATIVITAS DAN INOVASI dalam bekerja.
Membangun MENTAL JUARA pada setiap situasi krisis.
Meningkatkan KEBAHAGIAAN dalam bekerja.
Mengelola STRESS dan KONFLIK dalam bekerja.
Menciptakan RASA MEMILIKI pada perusahaan.
Selalu SIAP menjadi MENGHADAPI PERUBAHAN.
Membangun SPIRIT of WOW dalam mencapai target.
Meningkatkan KINERJA dan PRODUKTIVITAS diri dan team.
Menyadari kembali MAKNA dan TUJUAN BEKERJA.
Memiliki PRINSIP BEKERJA SEBAGAI PANGGILAN JIWA.
Membangun KERJASAMA TEAM yang SOLID dan KOMUNIKASI yang EFEKTIF.
Mengembangkan budaya kerja dengan SIKAP MENTAL POSITIF.
Mengarahkan FOKUS dan ENERGI secara maksimal.



Mengembangkan BUDAYA PERUSAHAAN.
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ONE DAY PUBLIC SPEAKING TRAINING
Excellent Public Speaking

ONE DAY PUBLIC SPEAKING
Excellent Public Speaking

Bagaimana

2

membuat manajer dan karyawan tampil percaya diri saat berbicara?

Bagaimana mengemukakan pendapat dengan baik? Bagaimana juga berkomunikasi yang
efektif dengan tim dan atasan? Bukan hanya teknik tapi juga motivasi, bukan hanya teori
tapi 70 % praktik. Dengan gaya pelatihan yang have fun, powerful namun penuh dengan
makna. Menjadikan karyawan tampil lebih percaya diri dan berdedikasi tinggi. Metode
training: Praktik, simulasi, dan games.

ONE DAY PUBLIC SPEAKING
Excellent Public Speaking
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Manfaat Training :
Menghadapi ketakutan berbicara di depan umum
 Teknik memahami dan merangkul audiens
 Bahasa tubuh (body language)
 Teknik vokal dan intonasi
 Teknik presentasi
 Mahir membuka presentasi yg menarik di hadapan siapa pun.
 Piawai melekatkan gagasan ke benak dan pikiran audiens.
 Ahli dalam menyampaikan pidato/presentasi dengan persuasif.
 Menutup presentasi dengan kesan positif dan mendalam.
 Mampu menginspirasikan perubahan positif ketika berbicara di publik.
 Berbicara dari hati untuk sampai ke hati audiens
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KARYAWAN SETIA! PELANGGAN BAHAGIA
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Sebuah Training motivasi untuk meningkatkan kualitas SDM karyawan berlandaskan 5
kekuatan dasar manusia. Spritual power, Emotional Power, True Financial Power,
Intellectual Power, dan Action power yang berpengaruh pada kinerja dan kualitas
pelayanan dari karyawan sehingga pelanggan bahagia.
 Spiritual Power : bagaimana menumbuhkan kekuatan spiritual
 Emotional Power : bagaimana mengendalikan kekuatan Emosional
 True Financial Power : bagaimana menggali kekuatan finansial
 Intellectual Power : bagaimana meningkatkan kekuatan intelektual
 Action Power : bagaimana mendorong kekuatan aksi
Metode Training : Simulasi, games, bicara, dan diskusi.
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SERVICE EXCELLENT TRAINING
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SERVICE EXCELLENT TRAINING
Tujuan dari Training Service Excellence ini adalah memberikan wawasan, inspirasi, serta
motivasi kepada karyawan untuk :
a) Melayani dengan hati
b) Bekerja lebih dari yang diharapkan
c) Menjadi pribadi yang menyenangkan dan mengesankan
d) Mengetahui bagaimana membuat ‚performance outstanding‛
e) Bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan
f) Meningkatkan citra Perusahaan Anda di mata masyarakat
Metode Training : Inspirasi, games, simulasi, diskusi
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LEADERSHIP SKILLS

LEADERSHIP SKILLS
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Tujuan dari training leadership skill ini adalah memberikan materi tentang
kepemimpinan dan memotivasi peserta agar tumbuh jiwa leadership nya :
a) Leadership for Line Manager
b) Leadership for Supervisor
c) Effective Leadership
d) Coaching & Mentoring Skill
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SALES & MARKETING

SALES & MARKETING
a) Sales Professional Training
b) Basic Marketing & CRM Management
c) Smart Presentation Skill
d) Smart Negotiation Skill
e) Hypnoselling

Adapun materi training lainnya adalah sebagai berikut:
1. Excellent Supervisory Skills
2. Building Great Teamwork
3. Problem Solving and Decision Making
4. Performance Goals Setting
5. Profitable Selling Skills
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TRAINING WIRAUSAHA UNTUK PENSIUNAN
(Sukses Di Masa Keemasan)

TRAINING WIRAUSAHA UNTUK PENSIUNAN
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Sukses di Masa Keemasan

Apa

yang harus dilakukan setelah pensiun? Mau jadi pengusaha atau atau mau
menikmati pensiun? Perlukah perusahaan ikut memperhatikan masalah ini? Training
Wirausaha Pensiunan adalah acara yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi
karyawan-karyawan perusahaan/instansi untuk mempersiapkan diri menghadapi hari
pensiun.

TRAINING WIRAUSAHA UNTUK PENSIUNAN
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Sukses di Masa Keemasan

Manfaat Training :


Peserta akan mengenali dan memahami karakter dan kepribadian yang harus dimiliki
seorang wirausaha



Peserta mengenali berbagai risiko & peluang memulai usaha baru



Peserta akan memahami proses mencari ide–ide usaha



Peserta akan mengenal program pengembangan usaha



Peserta akan menemukan passion dirinya dan berbisnis sesuai passionnya



Peserta tidak terlalu lama meninggalkan pekerjaan yang sekarang dikerjakan



Peserta mengetahui cara investasi yang benar di masa pension



Peserta memahami manajemen finansial yang tepat
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Training for teacher ini bertujuan agar para guru mampu menjalani tugasnya dalam
mendidik dan mencetak generasi bangsa yang lebih baik dengan cara menyenangkan dan
mudah diterima oleh peserta didik. Manfaat dari training, peserta akan diberikan ilmu –
ilmu mengenai :

TRAINING FOR TEACHER
Teaching with Heart

Manfaat Training :

 Bagaimana menghayati peran guru yang hakiki
 Bagaimana menjadi seorang guru yang menyenangkan dan disukai
para siswa
 Bagaimana membuat ice breaking simulasi dan games yang
menyenangkan dan bermakna
 Bagaimana melatih vocal, gesture dan mimik wajah saat berbicara
depan kelas (public speaking)
 Bagaimana merencanakan pembelajaran yang berkesan dan
menyenangkan
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Our Clients

Instansi Pemerintah, BUMN, Perusahaan Swasta, Universitas

Our Clients

Klien Instansi, Pemerintah dan Kampus

Our Clients
Beberapa instansi yang telah bekerjasama dengan STC diantaranya :

















PT Sanbe Farma
Disporabudpar Majalengka
Kementrian Dalam Negeri (IPDN)
Departemen Penelitian Lemah Abang, Jakarta
Telkomsel Tasikmalaya
Oriflame
45 plus
Wisma Putera
Home Schooling ‘Kak Seto’
Sampoerna School of Bussiness dan Sampoerna School of Education (KSB)
Yamaha
Bea Cukai
Bank Mandiri
Dinas Indag dan KUKM Kab. Majalengka
PT. Nissan Motor
Generasi Jaya Majalengka

 Dinas KUKM Kota Bandung

Testimonials
Instansi Pemerintah, BUMN, Perusahaan Swasta, Universitas

TESTIMONIALS
Rini Tampi Putera Sampoerna Foundation
Program & Alumni Affairs Director
‚Setia Furqon Kholid, seorang anak muda yang sudah menggapai kesuksesannya di usia
muda. Saya menyaksikan kerja keras dan kegigihannya. Rasa kagum dan bangga tak henti
– hentinya dirasakan melihat perkembangan kesuksesannya yang pesat dari hari ke hari.
Kesuksesan yang dicapai membuat Setia Furqon kholid semakin rendah hati, santun dan
selalu siap berbagi. Dalam bukunya yang ke empat ini Setia Furqon Kholid kembali ingin
membagikan pengalamannya tidak lain untuk mengajak anak muda bangsa untuk sukses
bersamanya. Disajikan dengan bahasa yang lugas beserta langkah – langkah nyata untuk
dapat dijalankan. Bergabunglah bersama Setia Furqon Kholid menuju kesuksesan yang
nyata.‛

Ridwansyah #bukankacamatakuda, Aktivis Pemuda Indonesia, Peneliti Muda di Institut
teknologi Bandung

‚Berkarya lalu kaya raya, itulah profil pemuda Indonesia masa depan. Mandiri, Berlimpah,
dan Inspiratif. Lalu, apa langkah pertamanya ? Baca buku karangan sahabat Furqon ini !
Buku yang ditulis oleh seorang luar biasa yang telah membuktikan diri sebagai pemuda
yang kaya dan penuh karya.‛

Iben Yuzenho
Seorang Sahabat (Praktisi Pengembangan Organisasi dan Transformasi Budaya)
‚Saat begitu banyak pemuda terkecoh dengan fatamorgana kesuksesan, Setia Furqon
Kholid di usia yang begitu muda telah menemukan oasis kesuksesan yang hakiki. Dan
seperti layaknya sumber air yang tak pernah habis di tengah gurun yang kerontang,
Furqon menebarkan kesejukan dan manfaatnya kepada mereka yang pernah singgah dan
bersentuhan dengan hidupnya.
Saya adalah salah satu orang yang beruntung dapat mengenal dan mengamati perjalanan
karir Furqon. Bagi saya, buku ke-4 karya Setia Furqon Kholid ini adalah sintesa dari
pengetahuan, kebijaksanaan, dan inspirasi yang terserak sepanjang perjalanan hidup
seorang Setia Furqon, semenjak ia masih seorang pelajar hingga menjadi sosok

entrepreneur sukses seperti sekarang. Sebuah harta karun pembelajaran yang pantang
dilewatkan bagi mereka yang ingin mentransformasi diri dan mengubah hidupnya.‛
Husni Mubarok (UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU (UNWIR)
‚Buku jangan kuliah kalau gak sukses, atau bisa disingkat JKKGS, saat ini menjadi motivasi
dalam hidup saya. Sebelumnya saya selalu merasa berat lama – lama belajar di kamar, tapi
berkat saran dari JKKGS, yaitu untuk merubah design kamar, setiap minggu saya rubah dan
semangat belajar pun terus membibit. Tidak hanya itu, waktu saya training, saya inget
betul waktu itu saya dipengaruhi untuk sms ke ayah saya tentang perjanjian saya. Dan
Alhamdulillah, berkat motivasi tersebut kuliah saya bukan cuma belajar di kampus, tapi
saya saat ini belajar wirausaha demi tuntutan janji saya, dan semoga ini akan menjadi dasar
kemandirian saya. Saya ingat sekali, pada bagian awal dalam buku JKKGS, ada teori yang
menyatakan NEW TON SATU. Saya berpikir. Dan subhanallah, perubahan itu indah. Dan
selama ini saya telah merugi menjadi orang yang statis.
3 kesimpulan yang saya rasakan :
1. Saya berhasil menggapai IPK harapan saya.
2. Saya telah terjun di dunia wirausaha, tentunya menjadikan saya lebih mandiri
3. Orangtua yang suka debat masalah, kini mereka lebih sering berdebat berebut ‚saya
anak ayah dan saya anak ibu.‛

Berbagai property yang saat ini saya miliki dari hasil wirausaha, seperti laptop, printer,
buku – buku kuliah, dan be akuliah, serta masih banyak lainnya. Ajaib. Dari 100 harapan
saya, 6 telah saya capai. Dan saat ini saya sedang mencapai yang ke-7, yaitu ‚bisa meraih
beasiswa S2 di Amerika‛… Saya janji akan menaklukannya. Subhanallah…
Syukran Kg. Furqan

Masyithah Utrujjah Dwi N (Universitas Hasanuddin, Makassar)
‚Alhamdulillah, setelah ikut training plus membaca buku Jangan Kuliah Kalau Gak Sukses,
syithah jadi lebih bersemangat. Banyak sekali hikmah yang bisa diraih. Pohon cita- cita dan
impian kini tidak pernah layu dan mati lagi, dan InsyaAllah, satu demi satu akan Allah siram
dengan cinta-Nya dan pada akhirnya akan berbuah manis. Begitu pun lilin – lilin tekad ku
tidak akan pernah padam lagi. Sungguh, inspirasi yang luar biasa. Plus kepada teman –
teman, syithah sarankan untuk segera membaca buku ini. Terimakasih ! 

Doni Al-Siraj (IAIN IB, Padang)
Perubahan yang saya rasakan adalah saya sekarang sudahtidak lagi minta uang bulanan
kepada orangtua. 2 bulan setelah mengikuti Training dan membaca buku Jangan Kuliah
Kalau Gak Sukses pada November 2010 di IAIN IB Padang, saya sudah menargetkan untuk
hidup mandiri. Alhamdulillah pada Januari, 2011 saya mendapatkan pekerjaan sesuai
dengan bidang saya di Arsitektur. Dan sekarang sudah 1 tahun saya hidup mandiri.
Terimakasih telah menyuruh saya mengirim sms kepada orangtua saya agar tidak dikirimin
lagi uang ketika training. Dan ungkapan yang paling berkesan pada diri saya ketika Bang
Furqon mengisi training adalah ‚Bahwa training yang sesungguhnya bukan berada pada
ruangan ini, tetapi training yang sesungguhnya berada di luar sana.‛ 

Event Gallery
Training & Seminar With Setia Furqon Kholid

Management Contact :
089691552155
setiacenter@gmail.com
@setiafurqonkholid (IG)
Setia Furqon Kholid
(Facebook)
www.setiafurqon.com
(Web)

