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FINANCIAL FITNESS DIRECTOR

Yakin keuangan kamu sudah fit? Hanya 38,03% 
dari total populasi Indonesia yang memiliki 
literasi keuangan yang baik.

Perkenalkan, saya Coach Deddy,
Financial Fitness Director NYALA OCBC NISP.

Daftarkan diri ke Financial Fitness Class untuk belajar dari 14 
Financial Fitness Coaches. Daftar kelas ada dalam e-book ini dan 
selalu cek website www.ruangmenyala.com untuk jadwal terkini.

03



KESERUAN FFC YANG PASTI BEDA
DARI KELAS FINANSIAL LAINNYA
Bagi kami, uang bukanlah hanya sekadar uang. 
Tanpa kita sadari, manajemen uang yang baik tak 
hanya berpengaruh pada peningkatan aset dan 
kekayaan diri sendiri, tetapi juga amat besar 
peranannya dalam menjaga keharmonisan, 
memberikan kebebasan, pilihan, serta kesuksesan.

Financial Fitness Classes hadir untuk Indonesia 
yang lebih #FinanciallyFit, dengan memulai 
kebiasaan finansial yang positif dan menjadi 
landasan kuat untuk berbagai aspek kehidupan, 
dari muda sejahtera hingga menjadi orang tua 
yang mapan.

1001 TOPIK YANG RELEVAN BUAT 
KAMU

Apa pun situasi atau problem 
finansial yang sedang dialami, 
selalu ada kelas yang sesuai untuk 
setiap orang berdasarkan dari hasil 
score Financial Fitness Check Up 
masing-masing.

PRAKTEK LANGSUNG DI TEMPAT

Topik yang dipelajari akan langsung 
diterapkan pada problem 
sebenarnya dari salah satu 
peserta.

BIMBINGAN SETELAH KELAS

Jangan langsung pulang, ya! Pastikan 
kamu paham apa yang perlu dilakukan 
untuk meningkatkan Financial 
Fitness-mu dengan bimbingan setelah 
kelas.

CURCOL BOLEH, DIULANG LAGI JANGAN!

Masalah finansial emang kadang 
nyerempet ke masalah pribadi, 
misalnya dengan keluarga, pacar, 
bahkan kadang masa lalu yang pahit… 
Ups! Yuk, belajar bareng dari curhatan 
satu sama lain supaya jatuh ke lubang 
yang sama.
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FINANCIAL FITNESS COACHES

SAMUEL RAY
@srl789

VIRA M.
@virastrologer

HARRYKA JODDY P., CFP®
@finansialku_com

JONATHAN END
@jonathanend

JUNI 2022
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JADWAL FINANCIAL FITNESS CLASS
JUNI 2022

14

16

21

23

19.00 – 20.00

Online
Webinar

19.00 – 20.00

Online
Webinar

19.00 – 20.00

Online
Webinar

19.00 – 20.00

Online
Webinar

SANDWICH GENERATION, 
HARUSKAH SELALU 
TERJEPIT?

HARRYKA JODDY P., CFP®

ASTROLOGY AND MONEY : 
BEATING QUARTER LIFE 
CRISIS BY ADOPTING GOOD 
FINANCIAL HABITS

VIRASTROLOGER

PAYLATER & CC:
SOLUSI ATAU JUSTRU 
MASALAH BARU?

JONATHAN END

WHEN MONEY TALKS & 
WEALTH WHISPERS

SAMUEL RAY

Menjadi sandwich generation, 
tidak hanya dibebani oleh 
tanggung jawab tetap dibebani 
oleh ketidakpastian dalam 
keuangan. Bagaimana caranya 
supaya kamu tidak kejepit saat 
menjadi sandwich generation? 
Temukan jawabannya di kelas ini.

Apakah kamu termasuk orang 
yang suka membaca mengenai 
astrologi? Tak jarang pula astrologi 
dikaitkan dengan berbagai aspek 
kehidupan, mulai dari percintaan, 
karir, kesuksesan, hingga keuangan. 
Di kelas ini, kita akan membahas 
lebih lanjut mengenai astrologi, 
keuangan dan quarter life crisis.

PayLater telah menjadi alternatif 
pembayaran cicilan yang populer 
selain kartu kredit. Namun, gula 
dan garam terlihat sama dan 
mereka memiliki rasa yang 
berbeda. Di kelas ini kita akan 
diskusi lebih lanjut tentang 
caranya menghadapi money 
anxiety ketika hutang menjadi isu 
utama.

Banyak sekali permasalahan 
keuangan yang berurusan dengan 
psikologi kita. Mulai dari sulit 
menabung karena tidak mau kalah 
dari rumput tetangga. Ketahui 
bagaimana kamu harus 
menghadapi kebiasaan lama dan 
menggantinya dengan kebiasaan 
baru di kelas ini.

• Mengapa banyak sandwich 
generation yang merasa susah 
mengatur keuangan?

• Bagaimana caranya supaya sandwich 
generation tidak merasa terhimpit 
dan supaya tidak overthinking?

• Apa saja yang harus kita lakukan, 
supaya kita bisa menentukan 
prioritas dalam keuangan bagi 
sandwich generation?

• Tips dan trik untuk sobat meNYALA 
yang masih menjadi sandwich 
generation dan bisa mengelola 
keuangan tanpa overthinking.

• Apa itu astrologi ?
• Kenapa banyak orang yang 

mengalami quarter life crisis? Dan 
bagaimana pandangan adtrology 
terhadap quarter life crisis?

• Bagaimana astrologi mempengaruhi 
kebiasaan finansial kita?

• Tips dan trik buat sobat meNYALA 
untuk menghadapi quarter life crisis.

• Kenapa banyak orang yang merasa 
bahwa memiliki utang, termasuk dosa 
atau hal yang perlu ditutupi (bahkan 
merasa malu ketika memiliki utang) ?

• Apa yang harus kita ketahui sebelum 
kita memiliki utang ?

• Bagaimana caranya agar kita bijak 
dalam menggunakan utang, terlebih 
banyak kasus anak muda terlilit 
dengan paylater? 

• Tips dan trik supaya kita tidak cemas 
ketika berhadapan dengan utang ?

• Kenapa masih banyak orang yang 
belum sadar bahwa mengatur 
keuangan juga dipengaruhi oleh 
psikologi kita ?

• Apa yang sebaiknya dilakukan, ketika 
sudah sadar bahwa kebiasaan kita 
ternyata tidak sehat ?

• Bagaimana cara kita survive dengan 
berbagai macam latar belakang ini 
menghadapi kondisi keuangan?

• Tips & Trick supaya kita acknowlege 
jouney kita sendiri tanpa 
membandingkannya dengan yang 
lain?

TANGGAL/JAM JUDUL SINOPSIS DI KELAS INI, KITA AKAN
BELAJAR TENTANG
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CARA MENDAFTAR MENJADI MEMBER

Sudah siap menjadi #FinanciallyFit 
melalui Financial Fitness Classes? 
Nah, sebelum join kelas, pastikan 
kamu member ruangmenyala.com

Selamat! Kamu berhasil menjadi
member Ruang  Menyala dan

dapat ikut
Financial Fitness Classes!

Masuk ke 
ruangmenyala.com

dan klik Sign Up

Isi data dirimu
di kolom Formulir

Klik Buat Akun dan
Email Verifikasi akan dikirim

ke alamat email-mu.
Jangan lupa diverifikasi ya!

1 2

3 4
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CARA MENDAFTAR KELAS

Log in sebagai member Ruang MeNyala.

Pilih menu CLASSES di tombol menu 
kanan atas. Lalu, pilih ONLINE atau 
OFFLINE EVENT.

Pilih kelas yang ingin diikuti, dan klik 
Gabung Sekarang.

Bila kamu pilih OFFLINE 
EVENT, kamu akan 
mendapatkan email 
konfirmasi pendaftaran kelas 
yang berisi QR Code sebagai 
tiket masuk di lokasi yang 
ditentukan. Yuk segera daftar 
sekarang di 

Bila kamu pilih ONLINE 
EVENT, kamu akan 
mendapatkan email 
konfirmasi pendaftaran 
kelas yang berisi link 
Zoom untuk mengikuti 
kelas secara online.
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WAKTUNYA JADI #FinanciallyFit
DENGAN CHECK. CHOOSE. CUAN.
Nyala adalah sebuah layanan dari Bank OCBC NISP yang 
akan memberikan kamu solusi finansial untuk tumbuhkan 
uang, cukup dengan menjaga saldo gabungan* rata-rata 
Rp1 juta setiap bulannya, untuk kamu bisa nikmati 
berbagai keuntungan & jadi FinanciallyFIT. 

Aktifkan Nyala sekarang dan waktunya untuk kamu 
CHECK. CHOOSE. CUAN.
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Dapatkan juga cashback hingga 1 Juta Rupiah dan hingga 3 Lot Saham untuk kamu 
nasabah baru yang bergabung dengan layanan Nyala dan membuka Rekening Dana 
Nasabah (RDN) di PT OCBC Sekuritas. Syarat dan ketentuan: 
www.ocbcnisp.com/menyalacashback

Yuk, buka Nyala sekarang!

Info lebih lanjut: ocbcnisp.com/NYALA

CHOOSE.
• Buka Tabungan, 

Deposito, Reksa 
Dana, Obligasi & 
Valas sesuai tujuan 
financial di ONe 
Mobile

• Bandingkan berbagai 
produk Reksa Dana & 
mulai dari Rp20 
Ribu/hari

CUAN.
• Gratis biaya transfer, tarik 

tunai & administrasi bulanan

• Dapatkan Poinseru dari 
setiap transaksi & 
pembukaan produk dan 
tukarkan dengan hadiah 
menarik di Raih.id

• Bebas biaya nonton online 
setiap bulan di berbagai 
platform streaming 
favoritmu. Info lengkap cek 
di sini

• Cashback hingga jutaan 
Rupiah cukup ajak teman! 
Refer A Friend sekarang

CHECK.
• Kesehatan finansial di 

ruangmenyala.com atau 
tatap muka di 
Premium Guest 
House 

• Ikut Financial Fitness 
Class bersama Nyala 
Coach

• Konsultasi keuangan 
hingga 6X bersama ahli 
yang 
tersertifikasi 
secara online



PT Bank OCBC NISP Tbk. peserta penjaminan LPS
PT Bank OCBC NISP Tbk. terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

IKUTI FINANCIAL FITNESS CLASSES
SUPAYA TAMBAH PINTAR,

TAMBAH CUAN,
TAMBAH #FINANCIALLYFIT.

DAFTAR SEKARANG DI
WWW.RUANGMENYALA.COM
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