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SYNCORE Consulting memiliki pendekatan unik dalam memberikan layanan konsultasi kepada
UKM dan Start Up. Pendekatan tersebut kami rangkum dalam SYNCORE GLOBAL
METHODOLOGY yang didasarkan pada metodologi best practice seperti Good Corporate
Governance, Value Chain dan Balanced Score Card. Pendekatan-pendekatan tersebut kami ramu
sehingga aplikatif untuk menjawab permasalah di UKM dan Start Up di Indonesia.
Layanan Konsultasi manajemen kami tidak hanya terbatas untuk UKM tetapi juga
corporate.Layanan yang telah kami berikan pada klien-klien kami adalah:1. Assessment – kami
menggunakan pendekatan McKinsey 7S untuk melakukan assesment terhadap kondisi
manajemen di perusahaan yaitu meliputi Strategi, Struktur, Staff, Skills, Style (Culture),System
dan Shared Value. Pendekatan ini telah terbukti bertahun-tahun efektif di banyak perusahaan
untuk memetakan masalah dan kendala manajemen di perusahaan.
2. Strategic Management – kami membantu perusahaan merumuskan atau merumuskan ulang
Strategi bisnis mereka dan mengkomunikasikan strategi tersebut ke semua level perusahaan
dengan bantuan peta strategi dan strategic cascading sampai dengan action plan dan penentuan
KPI (Key Performance Indicator).
3. Business Plan – membantu perusahaan mula (start up) maupun perusahaan yang telah lama
beroperasi untuk menyusun rencana bisnis sebagai acuan kerja seluruh komponen perusahaan.
Business plan ini dilengkapi dengan tahap-tahap, sasaran strategis, action plan, KPI, target yang
selanjutnya akan diturunkan menjadi program kerja dari masing-masing bagian dan dipadukan
dalam budget/anggaran tahunan. Business plan ini sangat bermanfaat untuk memfokuskan arah
gerak perusahaan dalam mendorong kinerja.
4. Set Up Organisasi - set up organisasi kami lakukan untuk memastikan struktur dan tata
kelola perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance ,
mengedepankan proses yang ramping/lean sesuai dengan prinsip dalam Value Chain Analysis dan
mengutamakan keseimbangan sesuai dengan konsep Balanced Score Card. 5.SOP HRD –
membantu perusahaan dalam mendisain dan merumuskan kebijakan perusahaan terkait dengan
tata kelola SDM, rekrutmen, jenjang karir, evaluasi kinerja, promosi /demosi, remunerasi dan
personalia. Kami menggunakan pendekatan Strategic Human Resource Management dan
Human Value Capital dalam mendisain SOP tersebut. 6.PROJECT MANAGEMENT – kami
membantu perusahaan untuk merumuskan kebijakan dan teknik untuk project management
dengan software kami yaitu SYNCORE TIMELINE.
7.BRANDING – bekerjasama dengan salah satu Konsultan Marketing dan Branding dari Jakarta,
maka kami memberikan layanan unik yaitu paket starter (yang terjangkau UKM) dan paket
corporate untuk melakukan Audit Brand, Assessment, Re-branding termasuk untuk disain media,
advertising, logo, website dan marketing tools lainnya. Kami memiliki pola yang terstruktur
sehingga langkah per tahap dan dampak bisa dievaluasi.
8.AUDIT KINERJA - sebagai bahan analisa menyeluruh terkait kinerja manajemen, maka kami
memiliki layanan untuk melakukan AUDIT KINERJA untuk area strategic, finansial, operational,
marketing, SDM dengan pendekatan business process dan menggunakan Key Performance
Indicator yang telah ditetapkan.
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