
Febrian  Sjukri 
 
Pimpinan KJA  
Visioner Financial Advisor 

(ViFA) 



• Menulis Impian/harapan/angan-angan apa yang dicapai.  
• (harus kuat, jelas, kalau perlu ditulis) 
• Yang mempengaruhi : Ketakutan, minim pengalaman, pengetahuan 

 

 Menentukan tujuan yang hendak dicapai 
 

 

Yang kami lakukan : 
 
 Menetapkan visi  KJA ViFA :  
 Menjadi perusahaan jasa akuntansi yang terkemuka di Indonesia 
 Gedung Senatama Lantai 4, Jl Kwitang Raya no 8, Jakarta Pusat 
 



 Selalu memotivasi  dan menginspirasi 
 

Misi KJA - ViFA: 
 Mewujutkan informasi akuntansi yang berintegritas, 

Objektivitas atas dasar kompetensi, integritas dan 
sesuai standar profesional yang berlaku 

 Menyediakan segala jasa manajemen dalam 
mengambil keputusan atas dasar kehati-hatian dan 
menjaga kerahasiaan. 

 Menjaga selalu perilaku profesional. 
 Memberikan value added bagi klien 



 Masuk Ke lingkungan teman-teman yang memotivasi 
 
 Rajin Membaca yang berhubungan dengan tujuan yang hendak 

dicapai 

 Kebijakan mutu : KJA-ViFA (Visioner Financial Advisors) 
berkomitmen untuk memberikan jasa yang berkwalitas tinggi 
guna memberikan kepuasan dan menjaga kepercayaan 
pelanggan (Klien). 
 
Nilai dasar KJA : Keramahan, Kedisiplinan, Kejujuran, Integritas, 
Bertanggung Jawab dan Bermoral. 
 



 Mencatat perkembangan tetang perkembangan 
KJA, selengkap lengkapnya 

 Kami membuat buku klien semacam buku 
pembantu, isinya mengenai kondisi klien dari 
awal mengajukan proposal sampai kondisi 
terkini dari klien 



 Mencatat hal-hal yang menyebabkan kegagalan, 
kesalahan, atau hal-hal yang menyebabkan 
kerugian 

 Dari buku klien tersebut atas kegagalan yang 
terjadi kami evaluasi agar dapat dapat kami 
hindari keadaan yang sama di masa depan 
atau kepada klien kami yang lain.  
 



 Menikmati saja proses-proses berusaha, berhasil, gagal 
atau dijanjikan 

 Kami selalu mempersiapkan dengan baik kalaupun 
hasilnya sidak sesuai bisanya kami saling menghibur 
diri dan saling menguatkan. tak jarang kami makan 
bersama untuk mengevaluasi baik diri dan pekerjaan. 

 Sebisa mungkin kami selalu menguatkan Branding 
(Janji, Kepribadian, Pelayanan yang lebih) 



 Meminta atas hasil yang baik selalu kepada tuhan 
yang maha Esa 

 Kami sadar betul semakin kami mempersiapkan 
dengan baik semakin kami sadari banyak hal-hal 
yang kurang kami sadari, oleh sebab itu kami selalu 
berdo’a. Saya peribadi selalu bersyukur dan 
bersabar atas hasil yang di peroleh 
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