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Konsultan Dari Belanda, Gratis Untuk Pengusaha
Jumat, 29 November 2013 10:26 WIB

Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Pemerintah Belanda punya
cara memberdayakan para pensiunan negeri (Pensioenfederatie) dan senior expert agar tetap produktif. Melalui Project Uitzending
Managers (PUM) atau Netherlands Senior Experts, lembaga non profit dari Belanda memberikan bantuan konsultasi dan pembinaan
terhadap pelaku usaha kecil dan menengah di negara-negara berkembang di seluruh dunia, Termasuk Indonesia, bahkan Sumbar.

PUM mengirimkan sukarelawan profesional yang ahli dibidangnya dengan tujuan agar mereka dapat menggunakan pengetahuan dan
pengalaman mereka selama mereka berkarir. Para konsultan tersebut memberikan saran dan konsultasi bagi pengusaha yang
mereka bimbing. Kelebihan dari pendekatan ini adalah bahwa para ahli bisa memberikan saran kepada pengusaha.

PUM cabang Sumbar menawarkan tenaga konsultan gratis kepada para manager dan pemilik usaha yang ada di Sumbar. PUM
sekarang memiliki lebih 4.000 senior expert yang menyebar di 140 negara, khususnya di Asia dan Afrika untuk membantu pengusaha
level kecil dan menengah, termasuk di Sumbar. Sebagai jasa, konsultan PUM Belanda mereka melirik berbagai potensi daerah yang
menurutnya patut dikembangkan. Salah satunya kegiatan UKM (Usaha Kecil Menengah).

Sementara itu banyak pengusaha yang mengeluhkan bagaimana untuk mengembangkan usaha yang dirintisnya. Namun biaya yang
dibutuhkan untuk mendatangkan konsultan, apalagi dari luar negri tidaklah sedikit.

"Sekarang tidak lagi, jika ingin berkonsultasi dengan konsultan ahli dari luar negri. Saat tersedia konsultan gratis untuk semua bidang
usaha dari Belanda yang akan memberikan masukan, solusi terta menaikan kualitas mutu produk usaha," ujar Local Representative
Indonesia Untuk Sumbar Aim Zein.

PUM bersedia membantu untuk bantuan konsultan di dunia usaha, produksi, managemen, dan lain-lainnya. PUM memberikan jasa
konsultan pada pengusaha secara gratis, tanpa dipungut bayaran.

Segala pembiayaan ditanggung oleh PUM kecuali biaya akomodasi bagi konsultan selama melakukan konsultasi, seperti penginapan,
makan, minum dan transportasi. Tidak perlu tempat yang mewah seperti dihotel berbintang, atau makana mewah, cukup layak
ditempati atau dikonsumsi dan bersih. Juga diperlukan penterjemah bahasa Inggris untuk kepentingan usaha. Tapi kita akan
membantu mencarikan penterjemah," kata Aim Zein.

Waktu yang dubutuhkan selama konsultasi biasanya sekitar 2-3 minggu. Ini tergantung dari pekerjaan dan dapat diperpanjang lagi
atas kesepakatan bersama. Tenaga Konsultan dari Belanda ini, adalah ahli-ahli senior dibidangnya dan PUM mempunyai puluhan ribu
konsultan ahli untuk berbagai sektor yang siap membantu, mencarikan solusi dari permasalahan usaha.

Semua usaha swasta yang ingin meningkatkan usahanya, bisa mendaftkan diri untuk mendapatkan jasa konsultan gratis tersebut.
Konsultan PUM menangani hampir seluruh sektor, seperti ahlinya hotel, catering, tambang, energi, industri, banking, pertanian,
perkebunan, media, real estate, transportasi, kesehatan, pabrikasi, air, infrastuktur, IT, pariwisata, kelautan, irigasi, PU dan lain
sebagainya.

Perusahaan tidak mengeluarkan biaya jasa konsultansi, kecuali akomodasi, transportasi lokal dan penterjemah - disediakan klien.
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Cara mendaftanya sangat gampang, cukup mengikuti prosedur yang dipajang di situs www.pum.nl.

PUM itu apa?

- Sebuah organisasi Independen, didirikan di Den Haag pada tahun 1978.
- Organisasi ini memberikan dukungan Konsultasi Gratis kepada Para Pengusaha/Perusahaan UKM di Negara-negara berkembang
- Berbasis sukarela oleh konsultan-konsultan Ahli (senior) dalam bentuk saran-saran/pelatihan tanpa dipungut biaya
- Aktif di Afrika, Amerika Latin, Eropa Tengah dan Timur, Asia dan Timur tengah.
- Dibiayai oleh Kelompok Peng-usaha terbesar di Belanda VNO NCW dengan pemerintah Belanda

Tujuan PUM
- Meningkatkan posisi sektor Usaha Kecil Mengah di negara - negara berkem- bang
- Mengembangkan sosial ekonomi pasar
- Meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan
- Mendukung proses produksi yang ramah lingkungan
- Meningkatkan kerjasama internasional

Kekuatan PUM
- Memiliki lebih dari 4000 orang tenaga ahli yang diseleksi secara ketat dengan keahlian secara praktis di semua lapangan / bidang
usaha / bisnis.
- Tenaga Ahli Senior (berusia antara 50 s.d 70 thn ) dengan kecakapan ; pengetahuan spesialis, Berpengalaman dibidangnya dan
Memiliki jaringan yang luas serta
antusiasme yang tinggi.
- Mampu memberikan saran lang-sung satu per satu; kontak secara personal
-Projek-projek PUM ; berjangka pendek, bertarget jelas dengan biaya efektif.

PUM dalam figur
" Memiliki lebih dari 4,000 tenaga Ahli senior
" Mengelola rata-rata 2.000 projek konsultasi dan pelatihan per tahunnya.
" Memiliki 225 perwakilan di lebih dari 80 negara

Membutuhkan Jasa Konsultan Ahli tetapi terbentur biaya?

PUM Belanda memiliki solusi untuk anda dengan Biaya Konsultasi GRATIS.

Kondisi calon pemohon (Untuk mendapat bantuan):

" Usaha Kecil Menengah (diutamakan sektor swasta) yang memampukan masyarakat di lingkungannya.
" Tidak merupakan bagian dari perusahaan asing atau jaringan perusahaan internasional.
" Memiliki sumber keuangan yang terbatas (belum mampu membayar sendiri) konsultan.
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" Memiliki figur perhitungan keuangan yang masuk akal antara biaya dan hasilnya.
" Pemohon membayarkan biaya-biaya lokal (Akomodasi, transportasi dan konsumsi di daerah kerja konsultan selama masa
konsultasi berjalan).
" PUM membayarkan segala biaya:
·; Persiapan,
·; Perjalanan Belanda - Indonesia PP
·; Asuransi dan biaya-biaya pribadi tenaga ahli.

Prosedur Aplikasi

Para pengusaha kecil menengah yang berminat silahkan mengisi formulir permintaan melalui website http://www.pum.nl/.

Aplikasi berisi 6 langkah dasar pengisian yaitu:

1. Informasi umum tentang Perusahaan Pemohon.
2. Informasi detail tentang Perusahaan Pemohon.
3. Informasi detail tentang permintaan yang diinginkan.
4. pemohon (permasalahan yang dihadapi, kriteria konsultan.
5. yang dikehendaki, waktu pelaksanaan konsultasi yang diharapkan pemohon dll).
6. Informasi pelaksanaan projek konsultasi.

Daftar isian tersebut akan diperiksa oleh Perwakilan PUM di masing-masing areal dan selanjutnya dikaji oleh team intake (country
coordinator dan sector coordintor).

Setelah team intake menyetujui, pihak PUM akan mengirimkan Bio Data calon konsultan yang akan dikirim kepada pemohon.

Setelah pemohon mempelajari dan menyetujui calon konsultan tersebut, selanjutnya pemohon akan diberikan contoh pembuatan
surat undangan kepada Pihak PUM untuk pengurusan Visa bagi konsultan di Kedutaan Besar RI di Belanda sambil menunggu
kedatangan Konsultan.

Apalagi yang dikerjakan PUM ? (untuk mendukung kita)

Jika proyek konsultasi berjalan positif dan dipandang perlu, PUM akan memberikan:

"

Projek-projek tindak lanjut

"

Pelatihan atau magang di Belanda

"

Business Link Program: Kemitraan bisnis internasional (menyambungkan kepentingan bisnis antara pengusaha Indonesia

dengan Pengusaha di Belanda, diantaranya dengan memberikan dukungan pengiriman pengusaha Indonesia ke Belanda) "

Hans

Blankert Fund: Dukungan Grant untuk Investasi Skala KecilPertanyaan Umum

1. Akomodasi konsultan tidak harus di Hotel berbintang. Yang diutamakan adalah sarana akomodasi yang bersih dan aman (lebih
disenangi yang memiliki wc duduk, air panas dan sambungan internet).

https://kinciakincia.com/berita.html24/konsultan-dari-belanda-gratis-untuk-pengusaha.html
Halaman 4/4

2. Makanan sehari-hari konsultan adalah makanan yang umum dan biasa dikonsumsi oleh masyarakat lokal.
3. Transportasi lokal yang dimaksud adalah penjemputan dan pengantaran dari/ke airport, dari tempat penginapan ke lokasi
kerja/konsultasi.
4. Bahasa yang umum digunakan sebagai bahasa pengantar adalah Bahasa Inggris.
5. Durasi konsultasi adalah antara 3 minggu hingga maksimal 3 bulan disesuaikan dengan kebutuhan pemohon. Untuk konsultasi
biasanya sudah sangat cukup dalam kurun 3 minggu saja. Untuk jasa pelatihan tergantung modul dan peserta pelatihan.
6. Jasa Konsultan yang tersedia meliputi semua urusan/bagian manajemen perusahaan; seperti Produksi, Keuangan dan Akuntansi,
Personalia & Pengembangan SDM, Pemasaran, Distribusi, dll. (untuk semua sektor usaha; silahkan lihat daftar).
7. informasi lebih lanjut silahkan klik, www.pum.nlTentang Kami

PUM SumateraKami adalah perwakilan PUM untuk wilayah Sumatera. Bagi yang memerlukan dukungan dari PUM Belanda, silahkan
menghubungi kami... GRATIS...!

Aim Zein Representative Indonesia

HP: 0811.66.9988
PIN BB: 75b888fd
Email: aimzein@gmail.com

Winda Khairani - 0821.8601.3888
PIN BB: 282C935E
Email: windakhairani@yahoo.com

