Tell Your Office Activity, Good News!
Century 21 Indonesia akan mempunyai instagram terbaru! Jadi, jangan lewatkan
momen kantor yang berhubungan dengan kegiatan kantor Anda.
Kirimkan cerita seru kegiatan kantormu ke online.c21@gmail.com
dengan subjek [IGPost_NamaKantor].
Cerita yang menarik akan masuk ke dalam instagram Century 21 Indonesia. Jangan
sampai aksi kantormu terlupakan, share sekarang ke Century 21 Indonesia.
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RESOLUSI 2019!
MENJADI
AGEN 121%!

TIDAK sampai 1 bulan lagi, kita akan tiba di penghujung
tahun 2018, saya yakin banyak dari kita yang bertanyatanya, apakah tahun 2019 akan lebih baik dari pada
tahun ini, atau justru tahun depan adalah tahun yang
penuh tantangan? Menjawab hal ini tentu tidak mudah,
terlepas daripada kondisi ekonomi dan politik yang
tidak bisa kita kendalikan, mungkin akan lebih bijaksana
jika kita ubah sedikit pertanyaan tersebut : “Apa yang
harus saya lakukan supaya tahun depan saya bisa lebih
baik dari tahun ini?”

keluarga, teman, tetangga, teman kecil, teman kerja,
teman di gym, keluarga dari teman sekolah anak-anak,
klien kita yang terdahulu dan lain-lainnya. Mereka harus
mengetahui bahwa profesi Anda saat ini adalah agen
properti, dan lakukan kontak rutin dengan mereka yang
pernah/akan menjadi klien Anda, bisa melalui media sosial, email, telepon singkat. Sebuah artikel yang pernah
saya baca menyebutkan bahwa dibutuhkan 33x kontak
dalam 1 tahun untuk membuat kita menjadi top of mind
di benak klien kita.

Industri broker properti adalah industri yang dinamis,
seorang agen properti harus menjadi seorang agen
yang fleksibel dan mampu memanfaatkan setiap peluang, akan tetapi di atas segalanya, bisnis ini adalah
bisnis yang melibatkan hubungan dan emosi antar manusia. Secara fundamental ada 5 kebiasaan sederhana
yang ingin saya ingatkan kembali sebagai bekal kita
memasuki tahun 2019, agar Anda dapat menjadi agen
properti 121%:

Keempat, “BUILD YOUR REPUTATION”, sebagai agen
profesional, kita perlu membangun personal branding,
yang mencerminkan kemampuan kita dalam memberikan solusi kepada para klien. Hal ini dapat di mulai
dengan mempersiapkan diri kita sebelum menghadapi
klien, cepat dalam merespon setiap pertanyaan, jujur,
bertanggung jawab dan menguasai pasar. Apabila
Anda memahami hal-hal yang menjadi kekuatan Anda,
ini akan sangat membantu dalam membangun reputasi
yang positif. Personal branding ini perlu dipublikasikan
agar dapat dikenal oleh publik baik melalui media offline
maupun media sosial. Akan tetapi yang juga penting adalah personal branding harus tercermin dalam
penampilan Anda setiap saat, pastikan Anda selalu terlihat segar dan profesional karena sebenarnya kita tidak
pernah menduga kapan kita akan bertemu klien kita.

Pertama, “RELATIONSHIPS ARE NUMBER ONE” penting
untuk diketahui bahwa meskipun kita bekerja dengan
tatanan profesionalisme, klien kita sering membutuhkan
seorang konsultan yang dapat memberi saran maupun
membantu dalam negosiasi, terkadang proses jual atau
beli rumah sangat emosional dan membutuhkan sentuhan khusus. Dalam hal ini, seorang agen harus dapat
mencari tahu prioritas dari klien tersebut, caranya bisa
dengan lebih banyak mendengarkan apa yang menjadi
kebutuhan dan keinginan dari klien tersebut. Setelah itu
berikanlah update secara rutin tentang perkembangan
prosesnya, jelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan
sehingga klien dapat memiliki gambaran akan hasil yang
mungkin di terima. Selalu berikan lebih (extra mile) dan
komunikasi yang intensakan menjaga relationship agent
dengan clientnya.
Kedua, “KNOW YOUR MARKET” ketika kita terjun sebagai agen properti, orang akan mulai bertanya banyak
hal, mulai dari harga rumah, hingga bagaimana prediksi
pasar properti kedepan. Pastikan Anda selalu up-todate, menguasai listing baru, mengetahui property apa
saja yang terjual dan berapa harganya, properti apa
yang paling banyak dicari. Ketika Anda memahami
pasar properti lebih baik daripada agen lain, klien akan
mulai mendatangi Anda.
Ketiga, “MINE YOUR NETWORK” memiliki network yang
luas adalah hal yang paling esensial bagi agen properti, network dapat dimulai dari lingkup terkecil seperti
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Kelima, “SET YOUR GOAL”, semua agen yang berhasil
selalu memiliki goal yang mereka tetapkan di awal
tahun, goal ini penting karena goal adalah ambisi, dan
untuk dapat sukses selalu butuh ambisi. Goal sebaiknya
tertulis agar dapat memotivasi ketika dibutuhkan. Pecahlah goal Anda menjadi rencana bulanan agar mudah
dievaluasi setiap saat.
Menutup tahun 2018 ini, Century 21 telah membukukan
pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya pada
hampir seluruh aspek baik dari peningkatan jumlah
transaksi, peningkatan nominal total komisi (Gross
Closed Commision), peningkatan jumlah kantor baru
dan peningkatan jumlah Marketing Associates baru.
Salut kepada Anda semua yang telah memberikan
kontribusi terbaik sepanjang tahun 2018, Century 21 Indonesia akan kembali mengadakan ONE 21 Conference
2019 sebagai selebrasi atas kinerja yang sudah kita raih
bersama pada akhir Februari mendatang. Pastikan Anda
semua dapat hadir dan mari kita bersama-sama belajar
dan bernetworking bersama keluarga besar Century 21
Indonesia. ***
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TOP MARKETING ASSOCIATES

TOP 5 Marketing Associate by Personal Commission

SEPTEMBER 2018 TOP 5 WILAYAH JABODETABEK

1

2

Vayanti Maria Sutanto

Juliana Amadjaja

3

CENTURY 21 Gading BoulevardCENTURY 21 Gading Boulevard
Senior Marketing Associate
Marketing Associate

4
Feliana

CENTURY 21 Zawa 2
Master Bronze

5
Handy Ho

CENTURY 21 Mediterania
Master Gold

Yoeliati

CENTURY 21 Prioritas
Marketing Associate

SEPTEMBER 2018 TOP 5 WILAYAH NON JABODETABEK

1

2
Aisyah A.

CENTURY 21 Best
Master Bronze

Bunceng Ibrahim

CENTURY 21 Best
Senior Associate Manager

3
Eveline Sofiani
Suryanto

CENTURY 21 Liberty
Senior Marketing Associate

4
William Nugraha
Kusumo Widagdo
CENTURY 21 Platinum
Marketing Associate

5
Adi Maukafeli

CENTURY 21 Primera
Senior Associate Manager

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | SEPTEMBER 2018

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | SEPTEMBER 2018

(*) Minimal PC (Personal Commission) 20 juta rupiah dengan jumlah minimal MA aktif per kantor adalah 8 - 12 orang atau Minimal PC (Personal Commission) 15 juta rupiah
dengan jumlah minimal MA aktif per kantor adalah 13 orang. (**) Data Urutan MA berdasarkan abjad kantor tidak berdasarkan jumlah PC (Personal Commission)

TOP MARKETING ASSOCIATES

TOP 5 Marketing Associate by Personal Commission

OKTOBER 2018 TOP 5 WILAYAH JABODETABEK

1

2
Kartini

CENTURY 21 Mediterania 3
Associate Manager

3
Dewi Chen

CENTURY 21 Mediterania 3
Master Gold

4

Thomas Gunawan

5
Sandra Cin

CENTURY 21 Mediterania CENTURY 21 Mediterania 6
Senior Associate Manager
Master Silver

Cynthia Hartajo

CENTURY 21 Zawa 3
Senior Associate Manager

OKTOBER 2018 TOP 5 WILAYAH NON JABODETABEK

1

2
T. Heny

CENTURY 21 Liberty
Senior Associate Manager

Bunceng Ibrahim

CENTURY 21 Best
Senior Associate Manager

3

4
A. Shima

CENTURY 21 Best
Marketing Associate

Verawati Gosal
CENTURY 21 Best
Master Silver

5
Cahyadi Lisani

CENTURY 21 Estate
Snior Marketing Associate

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | OKTOBER 2018

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | OKTOBER 2018

Bergabunglah Bersama Kami CENTURY 21 Sebagai

MARKETING ASSOCIATE
Ubah Waktu Luang Anda Menjadi UANG
(Penghasilan tak terbatas)
Hubungi kantor CENTURY 21 terdekat di kota Anda
web. www.century21.co.id

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | OKTOBER 2018

(*) Minimal PC (Personal Commission) 20 juta rupiah dengan jumlah minimal MA aktif per kantor adalah 8 - 12 orang atau Minimal PC (Personal Commission) 15 juta rupiah
dengan jumlah minimal MA aktif per kantor adalah 13 orang. (**) Data Urutan MA berdasarkan abjad kantor tidak berdasarkan jumlah PC (Personal Commission)

TOP OFFICES
SEPTEMBER 2018

OKTOBER 2018

NOVEMBER 2018

TOP 5 OFFICES BY GCC REGION 1

TOP 5 OFFICES BY GCC REGION 1

TOP 5 OFFICES BY GCC REGION 1

1. CENTURY 21 Gading Boulevard

1. CENTURY 21 Mediterania 3

1. CENTURY 21 Mediterania

2. CENTURY 21 Mediterania

2. CENTURY 21 Mediterania

2. CENTURY 21 Mediterania 3

3. CENTURY 21 Mediterania 3

3. CENTURY 21 Rasi Utama

3. CENTURY 21 Gading Boulevard

4. CENTURY 21 Mediterania 2

4. CENTURY 21 Zawa 2

4. CENTURY 21 Mediterania 1

5. CENTURY 21 Zawa 2

5. CENTURY 21 Mediterania 1

5. CENTURY 21 Prima Arcade

TOP 3 OFFICES BY GCC REGION 2

TOP 3 OFFICES BY GCC REGION 2

TOP 3 OFFICES BY GCC REGION 2

1. CENTURY 21 Westpoint

1. CENTURY 21 Liberty

1. CENTURY 21 Liberty

2. CENTURY 21 Platinum

2. CENTURY 21 Mediterania 5

2. CENTURY 21 Westpoint

3. CENTURY 21 Estate

3. CENTURY 21 Westpoint

3. CENTURY 21 Estate

TOP 2 OFFICES BY GCC REGION 3

TOP 2 OFFICES BY GCC REGION 3

TOP 2 OFFICES BY GCC REGION 3

1. CENTURY 21 Best

1. CENTURY 21 Best

1. CENTURY 21 Best

2. CENTURY 21 Primera

2. CENTURY 21 Primera

2. CENTURY 21 Primera

M AR K E T IN G ASSO C I ATE O RBIT (SEPTEMBER - NOVEMBER 2018 )

MA ORBIT adalah Top MA dari setiap kantor atas pencapaian 3 bulan pertama sebesar minimum Personal Commission Rp. 10.000.000 sejak selesai Training Create21 / Ujian Persamaan.

TOP MARKETING ASSOCIATES

TOP 5 Marketing Associate by Personal Commission

NOVEMBER 2018 TOP 5 WILAYAH JABODETABEK

1

2

Vayanti Maria Sutanto

CENTURY 21 Gading Boulevard
Senior Marketing Associate

Yulis Setyaningsih
CENTURY 21 Rasuna
Marketing Associate

3

4

Juliana Amadjaja

5
Yen Yen

CENTURY 21 Gading Boulevard CENTURY 21 Mediterania
Marketing Associate
Marketing Associate

Willy

CENTURY 21 Mediterania
Master Bronze

NOVEMBER 2018 TOP 5 WILAYAH NON JABODETABEK

1

2
T. Heny

CENTURY 21 Liberty
Senior Associate Manager

Anthony Shima

CENTURY 21 Best
Marketing Associate

3

4

Verawati Gosal
CENTURY 21 Best
Master Silver

5
Toni Lee

CENTURY 21 Mediterania 5
Senior Associate Manager

Aldrianto Rahmat
CENTURY 21 Best
Master Bronze

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | NOVEMBER 2018

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | NOVEMBER 2018

(*) Minimal PC (Personal Commission) 20 juta rupiah dengan jumlah minimal MA aktif per kantor adalah 8 - 12 orang atau Minimal PC (Personal Commission) 15 juta rupiah
dengan jumlah minimal MA aktif per kantor adalah 13 orang. (**) Data Urutan MA berdasarkan abjad kantor tidak berdasarkan jumlah PC (Personal Commission)

CENTURY 21

THE ACHIEVERS

THE ACHIEVERS RECOGNITION
MEMASUKI pertengahan tahun sudah waktunya untuk kejar target untuk bisa meraih berbagai pencapaian. Century 21 Indonesia juga mengapresiasi
kepada seluruh Marketing Associates yang telah
menunjukkan prestasinya setiap bulan. Untuk itulah “The Achievers Recognition” dilaksanakan pada
tanggal 3 Oktober 2018 di DBS Tower lantai 9, Century 21- Ciputra World 1, sebagai simbolik pemberian penghargaan bagi Marketing Associates yang
telah mencapai target. Acara kali ini diadakan secara
berkala setiap 2 bulan sekali. Program ini diselenggarakan guna mengapresiasi dan diharapkan dapat
memotivasi para Marketing Associates untuk terus
meningkatkan performa Marketing Associates dari
setiap kantor.

Selain itu acara “The Achievers Recognition” juga diisi
dengan berbagai inspirasi terutama untuk marketing
yang masih baru menggeluti bidang ini. Pada sharing
sessions ini diisi oleh Cynthia Hartajo, Senior Associate Manager dari Century 21 Zawa 3. Bergabung dengan Century 21 Zawa 3 pada bulan April 2017. Awal
mula Cynthia memilih Century 21 karena brand ini
yang telah besar dikalangan properti dan masyarakat
luas sehingga ini tentunya akan sangat menjanjikan
dan mudah untuk melakukan v
diri ke orang terdekat. Dengan
memulai karir sebagai agen
properti di bawah brand besar,
Cynthia telah meraih berbagai
penghargaan. Tahun ini Cynthia
meraih peringkat 5 terbaik dari
Top 21 Marketing Associates
pada acara IPAF 2018. Tentunya perjalanan, Cynthia sebagai
marketing tentulah tidak mudah.
“Kita sudah melakukan hal yang
optimal, tidak ada penyesalan
dalam diri. Intinya ini mungkin
belum rezeki saya. Dari kegagalan inilah kita harus bangkit
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dan mencari potensi lainnya” Ujar Cynthia Hartajo
tentang cara menghadapi berbagai kegagalan yang
telah dihadapinya. Terlepas dari kerja keras yang dijalankan dengan penuh passion oleh Cynthia, hal ini
juga didukung dari Member Broker Century 21 Zawa
Group yaitu Bapak Kahar Halim. Cynthia terbantu
karena Halim juga memberikan masukkan yang
membangun dan membantu dalam menghadapi
owner dan buyer.
Sesi ini membuka gambaran bahwa menjadi marketing itu mampu dilakukan asal memiliki passion.
Semoga para “The Achievers” tetap semangat dalam
menjalani profesinya dan bisa mendapatkan kesuksesannya masing-masing. Setelah, mendapatkan
pencerahan dari Cynthia, acara kemudian dilanjutkan dengan pembagian sertifikat monthly achievers
oleh Member Broker kepada Marketing Asscociates
sebagai bentuk apresiasi. Member Broker dan Marketing Associates memiliki ikatan yang sangat kuat
apalagi jika didasari dengan kepercayaan, penuh
passion dan tanggung jawab.
Kesuksesan tentunya akan datang kepada yang
tidak pernah lelah bertanya dan bertukar ilmu pengetahuan. Semua membutuhkan proses untuk menjadi yang terbaik dan tidak puas diri dalam mencapai target. Nikmati proses menuju kesuksesan
Anda dan tetap semangat untuk menghadapi setiap
rintangan. Selamat kepada seluruh The Achievers
yang telah mendapatkan penghargaan! ***

CENTURY 21

BROKER INSIGHT

FOKUSKAN TUJUANMU
RAIHLAH SUKSESMU!

Klik Link Video Youtube di
https://youtu.be/fJxOhPG-hm0

BANDUNG memiliki potensi yang semakin baik untuk industri properti. Bandung memiliki potensi pariwisata dan pendidikan yang mulai terus maju, hal
ini tentunya meningkatkan nilai properti di Bandung.
Ini juga yang menjadi peluang yang selalu menggiurkan bagi mereka yang fokus untuk menjalankan
bisnis di industri properti.
Inilah yang membuat Neti Setiasih dapat membangun karirnya dari marketing properti hingga menjadi
Member Broker Century 21 Liberty. Mengakhiri masa
lajangnya setelah lulus kuliah kemudian menjadi ibu
rumah tangga tidak meredam keinginan Neti untuk
menjadi wanita karier. Tetapi dengan memiliki anak
semata wayang tentunya, Neti menginginkan pekerjaan yang dapat membantunya memiliki fleksibilitas
waktu.
Perjalanannya dimulai dengan datang ke seminar
karir Century 21 Liberty dengan fleksibilitas waktu
dan ketertarikannya dengan properti. Akhirnya, kemudian memutuskan menjadi marketing properti di
Century 21 Liberty.
Karirnya sebagai marketing tidaklah mulus, menuju
closing pertamanya membutuhkan waktu hampir
sebulan. Dengan closing pertamanya ini membuat
Neti semakin percaya diri untuk menjalani karirnya
dalam dunia broker properti. Selama, menjalani
profesi ini tidaklah mulus seperti closing pertamanya. Tapi, pengalaman selama menjalani profesi ini
mengajarkannya menjadi dirinya hari ini. “Bekerja di
bidang properti itu tidaklah mudah diperlukan fokus
dan pantang menyerah untuk menekuni bidang ini.
Jika kita fokus kesuksesan itu akan datang sendiri
kepada kita”

Hal ini yang selalu Neti bawa keseluruh marketing, fokus dirinya menjalankan karir ini yang membawanya hingga menjadi Member Broker Century
21 Liberty. Setelah menjadi Member Broker Century
21 Liberty, tentunya menjadi tantangan baru yang
diterima oleh Neti entah itu dari marketing, rekrutmen dan klien yang berhubungan dengan marketing
itu sendiri.
“Kendala-kendala dilapangan pasti ada, sebisa
mungkin manajemen dan tim selalu membantu
kebutuhan setiap marketing Century 21 Liberty” ungkap Neti. Bukan hanya itu saja pengembangan diri
dengan adanya penjelasan hal dasar dari penjualan
primary maupun secondary juga selalu ditekankan
untuk dapat mengembangkan potensi Marketing
Asssociates yang lebih jelas dalam berjualan.
Menurut Neti, Bandung, ini dulunya hanyalah kota
kecil semakin berkembang hingga apalagi dengan
pembangunan infrastruktur dan orang pendatang yang ke Bandung menjadi potensi properti di
Bandung semakin meningkat. Bukan hanya itu saja
masyarakat Bandung juga mulai terbuka dengannya agen properti dan investor dari luar daerah pun
mulai berdatangan.
Broker properti juga mulai menunjukkan eksistensinya ditengah banyaknya agen lokal yang
mulai tumbuh Century 21 Liberty tetap menetapkan
kualitas agennya baik dari segi pendalaman karakter
dan secara personal untuk mengembangkan potensi
berjualan.
Kini Century 21 Liberty menjadi salah satu kantor
yang telah banyak mencetak leader-leader yang telah berhasil mencetak kesuksesan hingga mencapai
penghargaan-penghargaan bergengsi dari pengembang dan disetiap acara Century 21 Indonesia. ***
CENTURY 21
INDONESIA
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INDONESIA
PROPERTY
OUTLOOK
2019
BERKECIMPUNG dalam dunia broker properti harus mempunyai strategi yang kuat dan jeli dalam melihat peluang.
Sejumlah kalangan ada yang pesimis dengan pasar pada awal tahun 2018 tapi ternyata masih banyak yang optimis
dan menguat maju dalam memanfaatkan isu yang sedang beredar di tahun ini. Industri properti rentan sekali dengan
isu ekonomi dan politik karena berkaitan dengan perputaran uang masyarakat dalam menanamkan investasi. Apalagi
properti bukanlah investasi likuid yang dapat langsung diperjual-belikan secara instan. Selain itu, isu perang dagang
dunia menjadi kekhawatiran terkait dengan pelemahan rupiah terhadap dolar.
Isu ini memberikan dampak yang besar bagi pelaku usaha di industri properti seperti pengembang, broker, marketing
hingga konsumen. Tetapi ini tentunya dibantahkan dengan survey Q1 Bank Indonesia yang memberikan penguatan
dengan pembelian rumah di pasar primary yang mulai menguat hal ini juga dijelaskan dalam acara Indonesia Property Outlook 2018-2019 dengan Ali Tranghanda, selaku CEO Indonesia Property Watch. “Sektor properti Indonesia
dilihat dari harga indeks properti mengalami pergerakan yang stabil dibandingkan negara-negara tetangga lainnya
seperti Shanghai,Singapura dan Malaysia”.
Menyambung dengan isu panas yang telah terjadi di tahun ini dan akan berlanjut hingga tahun 2019. Kita tentunya
harus siap dengan segala kondisi. Posisi kita disini harus dapat memberikan masukan dan manfaat yang baik kepada
konsumen dan calon konsumen kita. Tapi, menariknya ditengah isu ini tidak menurunkan minat masyarakat menengah kebawah untuk memiliki properti. Bukan hanya itu saja, properti tetap menjadi primadona masyarakat apalgi
bagi mereka yang baru saja menjadi keluarga muda. “Broker memiliki peran penting untuk-
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benar-benar mengetahui perkembangan isu saat ini.
Karena tentunya investor masih hanya melihat, tapi kita
bisa memberikan pemahaman bahwa properti tetap
masih menjanjikan di Indonesia dalam jangka panjang”.
Segmen menengah kebawah bisa menjadi celah kita
apalagi dengan kenaikannya hingga 207,6%. Tentu saja
ini menjadi peluang bagus untuk mengenal generasi
millenial yang kini telah merangkak menjadi user dan
nantinya generasi ini akan menjadi salah satu penggerak industri properti. Peningkatan ini juga didukung dengan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat yang
telah mencapai kenaikan 5%. Ini juga terlihat dengan
arus mudik tahun 2018 yang meningkat dengan penggunaan mobil mencapai 46%. Pendapatan masyarakat
menengah kebawah ini sedang terangkat dengan berbagai investor dan perusahaan teknologi yang sedang
berkembang di Indonesia. Membuka lapangan pekerjaan baru dan memberikan angkatan usia produktif
menggerakkan ekonomi Indonesia.
Isu politik mungkin hanya akan berdampak kepada
masyarakat menengah keatas yang mungkin lebih
melihat gejolak pasar saat ini. Industri ini tidak akan
langsung lesu begitu saja dengan berbagai isu apalagi
dengan potensi Indonesia yang masih begitu bagus.
Menurut survey Price Waterhouse Coopers (PwC) Indonesia, Indonesia menjadi salah satu negara terbaik untuk investasi properti di tahun 2018. Hal ini memperkuat
bahwa Indonesia memiliki kekuatan pasar tinggal cara
kita untuk menarik investor dalam menginvestasikan
uangnya ke properti.
Selain itu, dalam acara Indonesia Indonesia Property
Outlook yang diadakan di Century 21 Indonesia pada
tanggal 3 Oktober 2018, juga memberikan peninjauan
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NEWSFLASH
terkait berbagai daerah yang sedang berkembang
pesat dengan adanya pembangunan berbagai infrakstruktur. Apalagi diberbagai daerah seperti Bandung
infrakstruktur di daerah Bandung selatan dan timur
yang sedang berkembang pesat dengan dibukanya tol
Soroja dan exit tol Gedebage. Kemudian, apartemen
TOD menjadi salah satu yang akan diincar oleh kalangan menengah ke bawah ataupun generasi millenial di
daerah Jakarta, Depok dan Bekasi. Melihat perkembangan daerah kemudian dimumpuni dengan data yang
ada di pemerintah maupun swasta bisa dikembangkan
sehingga menjadi celah dan peluang untuk bisa dimanfaatkan.
Dari segi ekonomi terutama dalam daya beli masyarakat
untuk membeli properti tetap yang paling sering
digunakan adalah KPR dan KPA. Ini karena rata-rata
masyarakat masih pada tingkatan karyawan dengan
gaji yang tetap sehingga uang yang dihasilkan juga
menunggu hasil bulanan. Mereka rela untuk menyisihkan bulanan dengan membaginya dengan sesuai porsi
kebutuhan. Ini juga terlihat dari banyaknya pernikahan
muda yang digalangkan oleh beberapa aktivis tentunya
menumbuhkan niat generasi millenial untuk mendapatkan rumah lebih cepat untuk keluarga kecil mereka.
Dengan berbagai isu ekonomi global dan politik, kita
juga harus mampu mengembangkan profesi sebagai
marketing dalam mendapatkan profit adalah tentang
cara memanfaatkan peluang ditengah keadaan rawan
sehingga menjadi jalan kesuksesan. Isu politik dan
perdagangan global mungkin menjadi isu yang sensitif
tapi jika dilihat dari sisi positifnya potensi properti di
Indonesia masih sangat menjanjikan tinggal bagaimana
kolaborasi dengan pemerintah, marketing, kantor dan
pengembang untuk menggali potensi ini hingga terus
berkesinambungan. ***
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PROPERTY INVESTMENT INSIG
GENERASI millenial menjadi akrab diperbincangkan
oleh media online dan offline. Perilaku mereka menjadi gerak-gerik yang diperhitungkan karena menjadi
bagian dari konsumen potensial. Mereka menggerakkan
semua sektor, perilaku mereka pun ditiru oleh banyak
pelaku bisnis dalam mengembangkan produk terbaru.
Produk ini pun juga telah disesuaikan dengan kebutuhan generasi Millenial. Tapi, dalam hal finansial generasi
millenial bisa dibilang sangat boros, apalagi mereka
rata-rata merupakan first jobber atau baru saja memiliki pengalaman bekerja < 5 tahun. Kriteria yang paling
melekat pada generasi ini adalah pengalaman dalam
memakai barang. Dalam melakukan pendekatan juga
perlu ada cerita yang disampaikan, tidak bisa menawarkan secara langsung produk yang kita tawarkan.
Selain itu dalam hal pengalaman mereka juga senang untuk traveling sebagai kepuasan pribadi. Ada
juga yang rela mengocek isi tabungan lebih dalam
hanya untuk jalan-jalan ke Bali 4 hari 3 malam dengan
pengalaman menginap di resort semata-mata untuk
memanjakan followers instagram. Mereka akan rela
untuk melebih limit kartu kredit hanya untuk popularitas di media sosial. Melupakan investasi masa depan
dan menjadi kandidat sebagai Sandwich Generation.
Masalah-masalah keuangan yang timbul pun akan menjadi lebih kompleks.
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Tentunya, untuk memiliki properti generasi Millenial
akan lebih sulit. Mereka akan memiliki pemikiran masa
depan ketika bekeinginan untuk menikah. Hal ini menjadi bentuk kesadaran bersama untuk mengetahui
karakteristik konsumen saat ini. Menurut survey yang
telah dilakukan oleh Century 21 Indonesia memiliki
koresponden yang memiliki profesi yang berbedabeda dan sangat variatif sekali. Perbedaan profesi ini
juga tentunya memiliki variasi dalam hal pendapatan
dan kepemilikan status properti.
Sebanyak 39% koresponden dan 24,6%, status properti mereka adalah milik orang tua dan sewa. Dengan,
konsumsi mereka yang mengedepankan pengalaman
dan rata-rata status profesi mereka yang masih first
jobber. Tentunya untuk memiliki properti akan sulit
sehingga satu-satunya jalan adalah untuk tinggal
bersama dengan orang tua, ngekos, sewa dan ngontrak. Meski properti seperti rumah ataupun apartemen tergolong merupakan kebutuhan primer tapi
mereka belum mampu untuk membelinya. Entah itu
alasan mereka bekerja sebagai pekerja lepas sehingga
mereka tidak bisa masuk dalam kriteria yang sesuai
oleh bank ataupun gaji yang mereka terima tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka. Terutama mungkin
bagi mereka yang sewa, uang yang mereka gunakan
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GHT 2018
telah habis untuk biaya
sewa bulanan sehingga
sulit untuk mendapatkan
rumah.
Menurut Ali Tranghanda,
pembelian properti harus
juga ada turun tangan
orang tua untuk membantu menyelesaikan
polemik ini. Untuk senantiasa memeberikan peran
orang tua mendukung
untuk mendapatkan
kebutuhan primer hingga
tua nanti. Ada yang terlupakan generasi millenial
yang terbiasa tumbuh jarang berdekatan dengan
orang tua mereka disebabkan oleh pekerjaan
tentunya memberikan
mereka sedikit pengetahuan mengenai cara
melakukan pengelolaan
keuangan. Generasi Mil-

lenial ini terbiasa diajarkan oleh orang
tuanyan meneriman uang bulanan
dan menggunakan sebebasnya tanpa
tahu tujuannya seperti apa.
Selain itu, sebanyak 36,45% mereka
sudah memiliki properti, dan rata-rata
mereka yang memiliki properti adalah
yang telah berada yang paling tua di
Generasi Millenial, sehingga mereka
lebih tahu kebutuhan uang mereka.
Kemudian, hal ini juga di dukung
dengan faktor keluarga muda yang
baru saja membangun keluarga baru
sehingga meningkatkan kemauan
mereka untuk memiliki properti.
Survey ini juga memberikan pertanyaan tentang memakai jasa agen
properti. Menurut 57% koresponden
mereka belum memiliki pengalaman
menggunakan jasa agen properti. Hal
ini bisa dikarenakan mungkin mereka
yang belum memiliki properti sendiri
sebanyak 45,3% baru memiliki rencana memiliki properti dalam kurun
6-10 tahun dari sekarang. Dari mereka
masih ada yang belum tertarik untuk
konsultasi tentang properti ke jasa
agen properti. Tapi, mereka setidaknya telah memiliki rencana dalam
waktu 6-10 tahun kedepan sudah siap
untuk memiliki properti.
Properti yang menjadi banyak dicari
oleh mereka yang belum memiliki
properti tentu saja adalah rumah
sebanyak 54,7%. Ini terjadi karena di
Indonesia masih ada stigma bahwa
rumah menjadi fundamental untuk
memiliki status yang lebih sukses
dan disebut sebagai tempat tinggal
yang layak adalah rumah. Selain itu,
properti yang paling diminati kedua
adalah kos-kosan sebanyak 15,7% ini
sebagai inevastasi selain itu koskosan bisa disewakan ketika mereka

tidak aktif bekerja sehingga bisa
dianggap sebagai dana pensiun di
masa depan.
Tidak jauh berbeda dengan mereka
yang telah memiliki properti ratarata mereka memilih untuk memiliki
rumah sebanyak 30% , kos-kosan
sebanyak 29,3% dan urutan ketiga
adalah tanah sebanyak 19,3%. Data
ini menjadi penunjuk bahwa generasi
Millenial memiliki rumah adalah tetap
menjadi pilihan mereka untuk properti kedua, kemudian kos-kosan dan
tanah untuk membangun kembali
menjadi aset produktif.
Dari data ini bisa disimpulkan bahwa
rumah menjadi properti yang properti yang paling diincar oleh generasi Millenial kemudian kos-kosan.
Generasi millenial juga sadar bahwa
rumah adalah kebutuhan primer
yang fundamental untuk memiliki
properti. Stigma yang dibuat oleh
masyarakat bahwa generasi ini masih
mementingkan hanya sekedar foyafoya, tapi nyatanya mereka telah
memiliki tujuan dalam memiliki rumah. Mereka sebenarnya tahu bahwa
rumah kebutuhan utama tapi, hasrat
untuk mempunyai pengalaman yang
berbeda menjadi halangan mereka.
Tinggal menentukan tujuan mereka
untuk memiliki rumah. Selain itu,
informasi properti lewat digital akan
menjadi hal yang paling populer dan
mereka cari. Untuk itulah, kita juga
harus perkuat diri kita dan membuka
mata dengan berbagai isu yang
hadir sehingga kita lebih 121% siap
menghadapi permasalahan properti
generasi ini. ***
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INTERNATIONAL MANAGEMENT
ACADEMY 2018
DI TENGAH persiapan pesta demokrasi dan perang dagang antarnegara, sektor properti mulai mengalami
peningkatan di kuarter pertama. Hal ini membawa nafas segar kepada industri broker properti walaupun diterpa dengan isu global dan nasional, permintaan akan properti malah meningkat. Masyarakat pun sekarang mulai
memikirkan aset mereka untuk masa depan. Kebutuhan properti merupakan salah satu kebutuhan primer sehingga bisnis broker properti adalah salah satu akses masyarakat untuk mendapatkan properti impian mereka.
Pada dasarnya berbisnis di industri broker properti merupakan bisnis yang menjanjikan karena properti terus
diincar masyarakat untuk mendapatkan masa depan yang menjanjikan.
Di bawah brand yang sudah besar seperti Century 21 Indonesia para master franchisee atau biasa disebut dengan Member Broker diberikan sebuah pembekalan sebelum mereka terjun langsung menjalankan kantor. Untuk
itu setiap tahun selalu dilakukan International Management Academy (IMA), sebagai bentuk training khusus
untuk Member Broker yang baru saja bergabung dengan Century 21 Indonesia. Pelaksanaan training dilakukan
secara tiga hari berturut-turut yaitu 12-14 September 2018, di DBS Tower lantai 9, membahas secara lengkap
ilmu mengenai dunia broker properti.

Selain itu peserta IMA 2018 diajak untuk mengunjungi kantor Century 21 Metro Group di kawasan Harapan Indah. Sebagai salah satu kantor dengan perkembangan yang terus tumbuh terutama dengan semakin kuatnya
pertumbuhan marketing hingga 250 marketing. Bapak Michael dan Bapak Yohan sebagai perwakilan dari Century 21 Metro Group menyampaikan berbagai kegiatan maupun ilmu-ilmu yang telah mereka lakukan. Terutama
dalam melakukan perekrutan marketing hingga sekarang telah mencapai 250 marketing.
Melakukan visit langsung ke kantor Century 21 Metro Group tentunya akan menjadikan pelajaran berharga untuk kantor-kantor yang baru bergabung ini. Dengan adanya pembekalan kepada seluruh Member Broker yang
telah mengikuti IMA 2018 bisa menjadikan kantornya menjadi agen properti no #1 di Indonesia.
Semangat dan closing dahsyat!

18

CENTURY 21
INDONESIA

CENTURY 21

QUIZ

CENTURY 21
INDONESIA

19

CENTURY 21

EVENT

CARA MEMBERIKAN PELAYANAN
PRIMA DARI PAKARNYA!
BERPROFESI sebagai marketing tentunya yang akan kita tawarkan adalah jasa. Bidang jasa sangat mengutamakan pelayanan dan etika. Karena semakin bagus pelayanan yang kita berikan tentunya semakin banyak orang
yang percaya dan mungkin saja malah merekomendasikan pelayanan jasa kita kepada relasi terdekat mereka.
Dari orang ke orang, kemudian nantinya nama kita akan besar dengan sendirinya. Bekerja dalam bidang jasa
menjadi sebuah tantangan yang besar karena akan membawa reputasi kita dan kantor akan terus terbawa.
Inilah yang harus kita bangun dan jaga bagaimana menghadapi klien dengan berbagai latar belakang dan perilaku. Mereka terpuaskan dengan pelayanan kita sehingga, dapat terus melakukan transaksi bersama kita hingga ke relasi terdekatnya. Century 21 Indonesia sadar bahwa diperlukan kemampuan yang mumpuni terutama
kepada para marketing yang minimal telah menjadi Senior Associate Manager. Century 21 Indonesia membuka
kesempatan untuk menggali kemampuan dengan mengadakan seminar jenjang karir sebagai pembentukan
pelayanan marketing kepada klien yang lebih memuaskan bahkan bisa melebihi ekspetasi atau harapan konsumen. Seminar jenjang karir ini diisi oleh ibu Cynthia Ningrum dan Ibu Liza Nasution di Jakarta Design Centre
pada hari Kamis, 11 Oktober 2018.
Bu Liza Nasution membagikan beberapa tipsnya untuk menghadapi perilaku orangorang berdasarkan 4 karakter yaitu Sanguinis, Plegmatis, Melankolis dan Koleris.
Sebagai praktisi yang telah mendapatkan sertifikasi NLP, Liza menjelaskan bahwa pasti ada 2 karakter yang cenderung menjadi karakter sesungguhnya dalam
diri seseorang. Terutama dalam mengalami suatu kendala atau masalah dalam
hidupnya. “Sebagai marketing fleksibelitas diri kita dalam menghadapi berbagai latar belakang menjadi kunci, untuk dapat memberikan pelayanan prima dan mendapatkan hati di klien
kita” kata Liza Nasution.
Selain itu acara ini juga diisi kembali oleh Ibu Cynthia
Ningrum yang telah menjadi praktisi etika lebih dari
20 tahun dan juga memberikan informasi terkait etika
dalam berbicara dan berpakaian. Acara ini membangun
sense bagi marketing untuk mengenal orang lebih dalam
sehingga mereka bisa meraih hati klien. Dengan membentuk karakter yang lebih simpel dan mudah untuk diterapkan
oleh diri. Ini menjadi suatu cara mempermudah diri untuk bisa
berhadapan dengan klien dari berbagai latar belakang.
Acara ini menjadi bentuk motivasi diri kita untuk dapat membangun pribadi yang
lebih siap menghadapi klien dengan strategi yang lebih matang lagi. Semoga
dengan diadakannya acara ini, kita sebagai marketing dapat menerapkan ilmu
ini dan dapat memberikan pelayanan prima kepada klien. Closing dahsyat akan
terus berdatangan di masa depan! ***
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SIAP HADAPI TANTANGAN
DI LAPANGAN DENGAN
PEMBEKALAN LEGAL!
KEPEMILIKIAN tanah telah menjadi salah satu permasalahan yang selalu ada di setiap wilayah di
seluruh Indonesia. Seakan menjadi hal yang lumrah, hal ini terlihat dari begitu banyaknya gugatan
kepemilikian hak di setiap Pengadilan setempat, mengingat tanah merupakan kebutuhan primer
bagi setiap orang.
Pada kesempatan kali ini Century 21 Indonesia kembali menyelenggarakan seminar di bidang Legal.
Mengangkat tema mengenai Pelaksanaan Persertipikatan Tanah (problema, kendala dan penyelesaiannya) yang telah dihadiri ± 300 peserta baik Member Broker maupun Marketing Associates
dari berbagai kantor Franchisee Century 21 Indonesia.
Kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis (11/10), dengan pembicara yang diisi oleh praktisi dibidang
Perundang-Undangan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementrian Agraria Tata Ruang/
Badang Pertanahan Nasional, Bapak DR Yagus Suyadi, S.H., M.Si . Sebagaimana diketahui bersama
bahwa sertipikat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, ialah merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat, sehingga
sebagai bentuk dukungan dari pemerintah, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menyelenggarakan program untuk persertipikatan yang sudah diterapkan. Prona (Program Nasional
Agraria) ataupun PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap).
Selama seminar mengenai legal ini berlangsung, antara 2-3 jam, baik para Member Broker maupun
Marketing Associates cukup antusias mengenai bagaimana proses penerbitan sertipikat sampai
dengan terbitnya sertipikat itu sendiri. Disamping itu dalam acara ini, diuraikan juga beberapa hal
mengenai permasalahan hukum yang sering terjadi di dalam prakteknya. Mulai dari adanya sertipikat ganda, penguasaan tanah secara fisik (bukan yuridis), serta diuraikan juga mengenai kepemilikan asing (WNA) di Indonesia.
Acara ini sangat menarik perhatian bagi para Member Broker dan Marketing Associates, dan sangat memberikan pembekalan bagi setiap marketing dalam menjalankan profesinya, sehingga diharapkan bagi setiap marketing dapat memberikan paparan yang benar kepada klien baik investor
selaku pelaku usaha maupun konsumen akhir. Semoga pembekalan kali ini dapat menambah ilmu
baru serta wawasan baru bagi setiap marketing Century 21 Indonesia dalam melaksanakan profesinya. Para marketing dapat lebih semangat dan percaya diri menghadapi problema di lapangan. ***
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BELAJAR SUKSES DARI
FENOMENA KEHIDUPAN!

CORPORATE TRAINER

PROFESI marketing telah mencatatkan diri berbagai
cerita mulai dari pahit getirnya hingga mungkin dapat merasakan manisnya kesuksesan sebagai marketing. Industri ini memliki kompetisi untuk menjadi
terbaik dan sukses dalam bidangnya. Awal mula kita
memulai profesi ini sedikit terbesit pemikiran bahwa
profesi ini hanyalah pekerjaan yang biasa. Namun,
ternyata setelah dijalani dan telah memetik buah
dari prosesnya profesi ini menjadi sangat luar biasa
dan memiliki seni yang berbeda dengan profesi
lainnya. Di lapangan sering kita menemui profesi ini
tidak semudah dengan apa yang telah kita bayangkan. Ada kalanya menemui berbagai tantangan

Didalam rahim ibunya dia tumbuh dan berkembang
selama ± 9 bulan. Didalam masa kandungan tersebut, bayi melewati proses, mulai dari menjadi janin
kecil hingga menjadi bentuk bayi secara sempurna
dan nantinya lahir. Kita tidak bisa memangkas
waktu tersebut menjadi lebih singkat. Misalkan
ada sepasang suami istri yang sangat ingin sekali
memiliki anak dalam waktu cepat, sehingga istri
diberikan waktu mengandung selama 1 bulan. Hal
tersebut merupakan hal yang sangat mustahil
karena memang sudah seharusnya seorang ibu
harus mengandung selama ± 9 bulan. Walaupun
kita sebagai manusia memiliki kemampuan finansial

entah dari owner dan buyer. Hal ini bahkan tidak
sedikit dari kita patah semangat ditengah jalan.

dan teknologi yang tinggi, kita tetap harus melewati masa kandungan dengan durasi sekitar 9 bulan
tersebut.

Semakin memberikan pertanyaan dalam diri kita
“Apakah kita sudah cocok dengan pekerjaan marketing? Apakah saya bisa sukses menjadi seorang
marketing?” Ada kalanya mungkin kita tidak selalu
melihat kedepan tapi berkaca kebelakang layaknya
sedang mengendarai mobil melihat spion mobil
ataupun motor kita. Untuk menghargai proses ini
hingga menjadikan diri kita yang hari ini. Harus
kita coba dengan melihat kebelakang hingga bisa
maju ke depan dengan lebih percaya diri. Proses
ini tentulah tidak mudah untuk dijalankan. Menjadi
marketing yang sukses adakalanya harus menemui
berbagai kegagalan dan halangan untuk menuju
kesuksesan. Dilihat fenomena yang paling sering
terjadi dalam kehidupan, kita bisa berkaca pada
proses perjalanan bayi ke dunia.
Dari proses ini ada beberapa hal positif yang dapat
kita ambil sebagai pelajaran. Bayi lahir ke dunia
memerlukan proses panjang dan usaha dari seorang ibu untuk dapat lahir ke dunia dengan sehat.
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Dalam pekerjaan kita sebagai marketing, Anda
pasti pernah berpikir mengapa semua hal yang
Anda lakukan belum menghasilkan apapun. Padahal Anda telah melakukan segala cara dengan baik
dan benar. Ditambah lagi jika kita sudah melakukan
hal tersebut dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Keadaan tersebut merupakan salah satu tahap
menuju keberhasilan yang sangat menguji ketahanan eksistensi kita dalam bisnis. Seberapa tahan
kita menjalani semua proses tersebut. Lama atau
tidaknya proses ini tergantung dari pribadi masingmasing. Ada orang yang perlu waktu sebentar
mencapai keberhasilan, dan ada juga orang yang
memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai keberhasilannya. Apabila kita telah mampu
melewati tahap tersebut, maka semua hal yang kita
inginkan akan kita dapatkan. Bahkan kita mungkin
melupakan rasa pedih pada saat eksistensi diuji
karena banyaknya nikmat kesuksesan yang telah
kita dapatkan.

Selain dari proses kandungan, kita juga bisa
mengambil hal positif ketika bayi telah lahir. Bayi
tidak langsung menjadi manusia yang bisa melakukan segala hal. Hanya sedikit yang bisa dilakukan
oleh bayi, bahkan ketika mereka lapar pun, bayi
hanya bisa menangis. Bayi belum mampu makan
sendiri apalagi jika harus mencari makan sendiri.
Dari sini kita bisa belajar bahwa kita tidak bisa hidup
sendiri dan kita pasti membutuhkan orang lain
didalam proses kehidupan. Saat kita belum mengerti
cara melaksanakan pekerjaan kita ataupun melakukan hal yang lain, kita membutuhkan orang lain untuk belajar. Selain itu kita juga membutuhkan orang
lain apabila kita ditimpa sebuah kesulitan. Untuk itu
kita juga harus menjadi orang yang mau menolong
orang lain. Karena kebaikan yang kita lakukan, akan
kembali kepada diri kita sendiri dikemudian hari.
Bayi juga akan mengalami pertumbuhan dan
perkembangan, didukung oleh lingkungan bayi
dalam proses merangkak, berjalan dan berdiri. Pada
proses tersebut bayi sering kali terjatuh dalam men-
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coba untuk melangkah. Tetapi bayi bangkit kembali
dan mencoba kembali hingga akhirnya mereka
dapat berjalan dengan lancar.Jatuh bangun dalam
proses belajar berjalan tersebut mirip dengan
proses belajar kita di kehidupan nyata. Seringkali
kita gagal dalam melakukan suatu hal tetapi respon
kita terhadap kegagalan tersebut yang menjadi
kunci apakah kita mau tenggelam dalam kegagalan
atau mau kembali bangkit dan mencoba.
Semua yang ada di dunia ini tidak terjadi dengan
‘simsalabim’ seperti yang dilakukan oleh para pesulap. Pasti ada proses yang harus dilakukan dan
seluruh manusia pasti akan melewati masa tersebut. Tetaplah melakukan hal yang baik, benar dan
maksimal terhadap semua yang kita lakukan. Ketika
SUKSES kita tiba, semua yang kita impikan selama
ini akan menjadi kenyataan. Tetap Semangat dan
Happy Selling! ***

MENGENAL BERBAGAI
JENIS FINTECH
DI INDONESIA
TEKNOLOGI memang memudahkan mulai dari hal
yang mudah dan tidak terbayangkan sekarang semua sudah bisa diakses dalam smartphone. Begitu
pula dalam dunia keuangan, apalagi dengan maraknya pembicaraan di media sosial tentang uang digital
atau lebih dikenal dengan bitcoin. Selain itu menjamurnya berbagai start up di Indonesia juga menumbuhkan penyelenggara Fintech di Indonesia. Tetapi
bagaimana perkembangan Financial Technology
(Fintech) di Indonesia?
Fintech sendiri sangat memiliki kemudahan seperti
kemudahan dalam memiliki akun kemudian menyederhanakan transaksi sehingga lebih cepat dan masih
banyak manfaat yang didapat. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh penyelenggara Financial
Technology sangat Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai melakukan pengetatan regulasi dan pengawasan Fintech. Karena sadar bahwa nantinya Fintech ini akan menjadi salah
satu cabang selain Bank yang akan memepengaruhi
keuangan nasional.
Inovasi yang ditawarkan Fintech pun memliki berbagai jenis Fintech sendiri memiliki berbagai jenis yaitu:
A. Crowd Funding
Menjadi baik itu pasti selalu dimudahkan seperti
penggalangan dana ataupun beramal sekarang juga
lebih mudah. Kegiatan penggalangan dana ini sekarang telah banyak kita jumpai dalam dunia start-up,
penggalangan dana dikenal dengan crowd funding.
Sekarang, dengan kemajuan teknologi penggalangan dana menjadi salah satu jenis Fintech. Startup

ini menciptakan wadah agar kita bisa membantu
sesama dengan cara yang lebih mudah, aman, dan
efisien. Salah satunya adalah kitabisa.com yang melakukan berbagai kampanye kegiatan sosial untuk
membantu dana sosial kepada mereka yang membutuhkan.
B. E-Money
Uang elektornik menjadi salah satu yang sedang
berkembang menjadi alat pembayaran yang sangat mudah. “Cashless” menjadi salah satu kampanye yang digadang-gadang oleh penyedia Fintech.
Uang elektronik ini yang dikemas ke dalam dunia
digital, sehingga dapat dikatakan sebagai dompet
elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk
berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui
sebuah aplikasi. Salah satunya adalah t-cash wallet,
Go-Pay, Flazz, Brizzi, Doku Wallet dan lainnya/
C. P2P Lending
Peer to peer (P2P) Lending adalah startup yang menyediakan pinjaman secara online. Berbagai urusan
pemodalan sangatlah rumit terutama dalam peminjaman. Padahal mungkin modal menjadi urusan
yang penting dalam membangun usaha. Berbagai
startup pun memiliki ide untuk membuka P2P lending ini. Tentunya, dengan menggunakan teknologi
sekarang peminjaman ini lebih mudah untuk dilakukan selain itu syarat yang diberikan juga tidak serumit yang diberikan dalam peminjaman biasa. Salah
satu platform yang menggunakan jenis P2P lending
ini adalah koinworks, modalku, kredivo, tunaikita
dan lain-lain. ***
CENTURY 21
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CREATE21

Welcome New Member to
Century 21 Indonesia!
DALAM menjalankan suatu profesi dibutuhkan sebuah tekad dan kemampuan untuk menjalankannya. Profesi Marketing
Associates juga dibutuhkan suatu kemampuan dasar agar nantinya transaksi dapat berjalan secara maksimal. Kemampuan
ini harus selalu diasah sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Apalagi dengan pergerakan pasar yang semakin cepat
pengetahuan tentang pelayanan dan cara menghadapi permintaan-permintaan konsumen saat ini dan tentunya peluangpeluang apa yang bisa dimanfaatkan. Untuk mempersiapkan semua dengan kondisi yang prima dibutuhkan pembelajaran
dasar ini. Untuk itulah Marketing Associates sebelum menghadapi konsumen, Century 21 Indonesia memberikan pembekalan
kepada Marketing Associates yang baru saja bergabung dengan adanya Create 21.

Training Create21 angkatan 421 dilaksanakan dari 8-10 Oktober 2018. Training diadakan di Century 21 Metro, Bekasi. Peserta
yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor cabang Century 21, yaitu Aida (Century 21 Metro 2 JGC), Efie Tanuwijaya
(Century 21 Metro), Evelynne Sibarani (Century 21 Metro), Frely Manurung (Century 21 Metro), Frisca Evalyn (Century 21
Metro), Heru Nugraha (Century 21 Metro), Imelda Maria Iman (Century 21 Metro), Indra Warni (Century 21 Metro), Jatmiko
Winarsih (Century 21 Metro), Lanri Adek H Pasaribu (Century 21 Metro), Ratna D.Kristina S (Century 21 Metro), Rita
Yustina (Century 21 Metro), Tjandra Sunarto (Century 21 Metro), Yenli Wijaya (Century 21 Metro), Karpito (Century 21 Metro 1),
Nurhayati (Century 21 Metro 1), Onny Olya Lukmainir (Century 21 Metro 1), Romanus Sudarsono
(Century 21 Metro 1), Virgo Benny L.G (Century 21 Metro 1), William Tjia (Century 21 Metro 1), Gizca Mahanti Aulia A
(Century 21 Metro 2 JGC), Sonny Donald Keintjem (Century 21 Metro 2 JGC)

Training Create21 angkatan 424 dilaksanakan dari 27– 30 November 2018. Training diadakan di Grand Sovia Hotel Bandung.
Peserta yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor cabang Century 21, yaitu Erna Ningsih (Century 21 Liberty), Toni
Anton Heryawan (Century 21 Liberty), Letisia Fenti Iskandar (Century 21 Liberty), Sony Wong (Century 21 Liberty), Liem Yuliani
Wijaya (Century 21 Liberty @Kopo), Nany (Century 21 Liberty @Kopo), Vera Riyani (Century 21 Liberty @Kopo), Iwan Suryaputra
(Century 21 Liberty @Kopo), Cindy Fasanah (Century 21 Liberty @Kopo), Susanto (Century 21 Liberty @Kopo), Susanti (Century
21 Liberty @Kopo), Bong Siong Fuy (Century 21 Liberty @Kopo), Farid Rahmansyah (Century 21 Liberty @Kopo), Firdaus Haryo
Lukito (Century 21 Liberty @Kopo), Mayo Hendrik(Century 21 Westpoint), Dini Ratmawati (Century 21 Westpoint).
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Training Create21 angkatan 422 dilaksanakan dari 23-26 Oktober 2018. Training diadakan di DBS Tower, Ciputra World 1 lt.
9. Peserta yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor cabang Century 21. Peserta yang mengikuti training, yaitu
Jontiar Sihaloho (Century 21 Asia 2), Sriwati Dewi (Century 21 Asia 2), Elly Rusmin (Century 21 Buana Mas), Johan Endrij
(Century 21 Buana Mas) Wia Riyadi (Century 21 Excellent), Melvin Simatupang (Century 21 Famaco), Daisy Sagitarina Pospos
(Century 21 Grand Pajajaran), Joelio (Century 21 Grand Pajajaran), Susanti (Century 21 Grand Pajajaran), Adriel Yehezkiel
Hutagalung (Century 21 Harvest), Christina Lucy (Century 21 Harvest), Erico (Century 21 Mediterania), Erwin Intan (Century 21
Mediterania), Liah (Century 21 Mediterania), Lusiana Kumalasari (Century 21 Mediterania), Felicia Widjaja (Century 21
Mediterania 10), Poni Gho (Century 21 Mediterania 10), Donny Tenges (Century 21 Mediterania 3), Ellen Giulda (Century 21
Mediterania 3), Ham, Mie Ik (Century 21 Mediterania 3), Hendy (Century 21 Mediterania 3), Jeanzeus Sutrysna (Century 21
Mediterania 3), Leo Stephanus (Century 21 Mediterania 3), Lilis (Century 21 Mediterania 3), Peter Goh (Century 21
Mediterania 3), Donny (Century 21 Mediterania 6), Jessyca Putri Kartiadi (Century 21 Mediterania 6), Jonson Siagian
(Century 21 Mediterania 6), Prima Riau (Century 21 Mediterania 6), Cendrawati (Century 21 Mediterania 10), Oey Nike
(Century 21 Mediterania 8), Poppy Hartanto (Century 21 Mediterania 8), Ritta Faridayanti (Century 21 Mediterania 8),
Susantini (Century 21 Mediterania 8), Veronika Ciputri (Century 21 Mediterania 8), Febe Detje Mokodaser (Century 21
Mediterania 9), Spencent Sumiko (Century 21 Mediterania 9), Yuliarti (Century 21 Mediterania 9), Rita Sartika Sutandi
(Century 21 Mediterania 10), Elisa Yorika (Century 21 Pratama), Herman (Century 21 Pratama), Samsudin Sunarta (Century
21 Pratama), William (Century 21 Pratama), Fifi Silvya (Century 21 Prima Arcade), Rakhmat Syah Rizal S (Century 21 Prima
Arcade) Nurfadiah (Century 21 Zawa 2), Guspita Yatin (Century 21 Zawa 2), Erikson H.Rajagukguk (Century 21 South Wing),
Khalifa Rizki Madhani (Century 21 South Wing).

Training Create21 angkatan 423 dilaksanakan dari 13 - 16 November 2018. Training diadakan di DBS Tower, Ciputra World
1 lt. 9. Peserta yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor cabang Century 21, yaitu Aulia. M.Djuhana (Century 21
Ambassador), Justin Sebastian (Century 21 Ambassador), Edwin Ariyawan Sukarso (Century 21 Excellent), Sangkap David S
(Century 21 Galaxy Miracle), Fitri Nuraeni (Century 21 Harvest), Yanti Syahara (Century 21 Harvest), Herdi (Century 21
Integrity), Rizkyano Wantania (Century 21 Integrity), Evi Tamala (Century 21 Mediterania 1), Perdiansyah (Century 21
Mediterania 10), Ridwan S (Century 21 Mediterania 10), Dewi Puspitasari (Century 21 Mediterania 15), Megawati Dermawan
(Century 21 Mediterania 15), Irwan Hermawan (Century 21 Mediterania 2), Janto Limu Sulaeman (Century 21 Mediterania 3),
Ricky Johari (Century 21 Mediterania 6), Wendy (Century 21 Mediterania 6), Chairul Mustofa (Century 21 Metro 2 JGC), Elly
Rosita Fronica (Century 21 Pinangsia), Novi Yhanti Christina (Century 21 Pinangsia), Andhika (Century 21 Pratama), Nydia
Pranisti Tantra (Century 21 Pratama), Victor Feliyanto (Century 21 Pratama), Devi Maulina Gunawan (Century 21 Prima
Arcade 2), Dwi Dewi Rahmawati (Century 21 Prima Arcade 2), Irasanti (Century 21 Prima Arcade 2), Lucy Rachmala Shinta A
(Century 21 Prima Arcade 2), Maryana (Century 21 Prima Arcade 2), Nurul Hikmah (Century 21 Prima Arcade 2),
Prissheilla Egat Lowardy (Century 21 Prima Arcade 2), Sutarmi Damayanti (Century 21 Prima Arcade 2), Andi Prasetiyo
(Century 21 Prioritas), Ichsan Ngesti Kuncoro (Century 21 Prioritas), Nurhawa A Salampessy (Century 21 Prioritas), Dewi
(Century 21 Prioritas), Syuli A. Manoppo (Century 21 Prioritas), Yemmy Gustaf Setiawan (Century 21 Prioritas), Yondra Volta
(Century 21 Prioritas), Rahmanto M.P Putra (Century 21 Revival), Eva Maesarofah (Century 21 Sky), Nurul Hidayati (Century 21
United), Polin (Century 21 United), Posman Elias (Century 21 United), Nur Ramadhani (Century 21 United).
CENTURY 21
INDONESIA

25

CENTURY 21

LEGAL

ASAS TERANG
DAN TUNAI
DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI
TANAH dari waktu ke waktu memiliki nilai ekonomis yang semakin meningkat yang disebabkan oleh
adanya kebutuhan bagi setiap orang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain memiliki nilai
ekonomis, tanah juga memiliki nilai historis sekaligus
fungsi sosial bagi pemiliknya. Berbicara mengenai
tanah tentunya tidak terlepas dari Undang -Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
- Pokok Agraria atau yang biasa dikenal dengan
UUPA.
Pembentukan UUPA ini tidak dapat dipungkiri bersumber dan berlandaskan kepada Norma Hukum
Adat yang telah berlaku pada masyarakat termasuk
dalam hal terjadinya peralihan hak atas tanah. Ketentuan Hukum Adat yang masih berlaku dan diterapkan hingga saat ini meskipun telah ada UUPA adalah
ketentuan peralihan hak atas tanah dengan konsep
“terang dan tunai”. Terang maksudnya dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang untuk
selanjutnya dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah, sedangkan tunai memiliki arti pelunasan pembayaran. Terang
dan tunai ini selain berlaku didalam hukum
adat, ternyata juga diterapkan/ berlaku
bagi Hukum Perdata buatan Belanda yang
dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan
sesuai dengan Asas Konkordansi sehingga
terbitlah KUHPer.
Dalam KUHPer peralihan hak dikenal dengan istilah jual beli. Jual beli adalah suatu
persetujuan dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan
suatu barang, dan pihak yang lain untuk
membayar harga yang dijanjikan. Definisi
jual beli tersebut jelas menyebutkan bahwa jual beli adalah janji para pihak dimana
salah satu pihak menyerahkan barang dan pihak lainnya membayar harga yang disepakati. Hal ini sesuai
dengan konsep hukum adat yang dikenal dengan istilah “terang dan tunai” tersebut.
Konsep jual beli atau peralihan hak baik dalam KUHPer maupun dalam Hukum Adat serta UUPA, kesemuanya memiliki kesamaan pengertian yaitu mengandung arti dan merupakan suatu perjanjian yang
bersifat konsensual. Ketika unsur - unsur pokok jual
beli (unsur esensial) sudah terpenuhi (barang dan
harga), maka perjanjian tersebut sah dan mengikat
para pihak (obligatoir).
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Konsep “terang dan tunai” dalam hukum adat berlaku khusus untuk transaksi peralihan hak atas tanah
(jual beli) yang memberikan ke istimewaan kepada
transaksi nya yang dilakukan dengan keadaan yang
sebenarnya (terang) tanpa ada yang disembunyikan
dalam arti barang (tanah) yang dijual sedang tidak
berada dalam status sengketa, gugatan, maupun
tuntutan, benar dimiliki oleh si penjual dan tidak sedang berada dalam jaminan hutang baik yang tercatat maupun tidak tercatat. Konsep ini memiliki prinsip
keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang
berkepentingan dalam melakukan suatu transaksi
khusus nya peralihan hak atas tanah.
Konsep “terang” ini sesuai dengan ketentuan Pasal
19 UUPA dan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
yang bertujuan untuk :

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan
hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya
sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. Menyediakan informasi kepada pihak - pihak yang
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan
mudah dapat memperoleh data yang diperlukan
dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang - bidang tanah dan satuan - satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya
tertib administrasi pertanahan. ***

www.merchandise.century21.co.id

www.merchandise.century21.co.id
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OFFICE ACTIVITY
CENTURY 21 PLATINUM

“LARI SEHAT BENTUK
KECINTAAN TANAH
AIR”

OLAHRAGA menjadi bentuk penggabung kesatuan
masyarakat untuk melakukan aktivitas yang lebih
positif. Begitu pula dengan kegiatan yang dilakukan
oleh Century 21 Platinum, Semarang yang senang
melakukan kegiatan olahraga dan mengajak warga
Semarang untuk menunjukkan kecintaan tanah
airnya. Bersama dengan Asosiasi Alumni Jesuit
Indonesia (AAJI), Century 21 Platinum menjalankan misi untuk melakukan kegiatan acara LOVE 4
REPUBLIK INDONESIA RUN pada hari Minggu, 14
Oktober 2018. Tema yang diangkat dalam acara ini
adalah #merajutpersaudaraan. Kegiatan ini terbagi
menjadi 2 kategori yaitu 3 km dan 10 km. Kedua
kategori tersebut akan melewati jalan-jalan dan
ikon kota Semarang yang melambangkan keberagaman. Sehat itu indah jika dilakukan bersama
apalagi untuk kegiatan sosial. Salam sukses, Century 21 Platinum! ***

CENTURY 21 PRIORITAS

“WIN, FUN &
SUCCESS
TOGETHER”

BERKUMPUL bersama dengan rekan kerja
selalu menambah semangat kerja. Century 21
Prioritas berkumpul lagi dengan seluruh rekan
tim dalam acara outing “Win, Fun, & Success
Together” di The Village Resort Pancawati,
Bogor, tanggal 1-2 November 2018. Keseruan
acara ini mengakrabkan dan membangun tim
yang solid di Century 21 Prioritas. Salam sukses
selalu untuk Century 21 Prioritas! ***

30

CENTURY 21
INDONESIA

CENTURY 21 LIBERTY

OUTING “BIGGER,
BETTER, FASTER,
STRONGER”

OUTING menjadi momen program tahunan
yang rutin di laksanakan oleh Century 21 Liberty dan begitu pula di tahun 2018 ini. Outing
ini dilaksanakan pada tanggal 14 November
2018 di Treetop Adventure – Cikole Lembang.
Para marketing beserta seluruh manajemen
mengikuti berbagai macam permainan yang
ada tanpa terkendala hambatan yang berarti,
hujan yang sempat turun pun tidak membuat
mereka berhenti untuk melanjutkan tantangan
dari setiap permainan yang ada. Kegiatan ini
sebagai bentuk untuk mengakrabkan antar
sesama marketing team terbentuknya building,
team leadership dan conflict management. ***

CENTURY 21

OFFICE ACTIVITY

AGEN PROPERTI
BERIKAN PRESTASI
AKHIR TAHUN 2018!
BULAN Desember penuh warna, itulah yang sedang dirasakan oleh agen properti saat ini. Awal
tahun membuka dengan pergerakan baik kemudian
sedikit melemah di kuartal kedua kemudian memberikan pergerakan naik ke kuartal ketiga. Tapi, ini
tidak menutup sebuah peluang dan menjadikannya
sebuah prestasi.
Menuju penutupan tahun 2018, keluarga besar Century 21 Indonesia berbangga diri karena geliat pasar
sekarang sudah menunjukkan pergerakan yang
cukup baik sehingga pencapaian di tahun ini pun
mendapat apresiasi dari berbagai pelaku industri.
Salah satunya adalah portal properti yaitu Rumah.
com yang baru saja mengadakan Agent Summit
2018 yang baru saja diadakan Rabu, 12 Desember 2018 di JS Luwansa Hotel, Kuningan Acara ini
mengambil tema yang lebih dalam tentang memasarkan properti ke Generasi Millenial.
Generasi Millenial menjadi generasi yang cukup
berpotensi dalam pergerakan pasar. Generasi ini
memiliki karakter yang serba praktis dan dekat dengan teknologi. Tentunya, menuntut agen properti
untuk bisa dalam menggunakan teknologi sehingga
lebih dekat dengan calon konsumen atau Generasi Millenial ini. Untuk itu agen properti diberikan
sedikit pembekalan dan Member Broker Century 21
Prioritas, Margo Khusiono memberikan pandangannya terkait properti saat ini dengan perkembangan
konsumen bersama dengan agen properti yang
dipandu oleh Alvin Adam yang juga merupakan pemandu acara “Just Alvin” Melalui acara Agent Sum-

mit 2018, Rumah.com mengapresiasi agen properti
dan kantor-kantor franchisee Century 21 Indonesia.
Berikut daftar pemenang dalam acara Property
Agent Summit 2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Top Performing Agency of The Year 2018
(Century21 Prioritas)
Rookie of The Year 2018
(Elfira Lisa - Century21 Prima Arcade)
Special Recognition Award
(Century21 Metro Group)
Top Performing Agency Central Jakarta
(Century 21 Prioritas)
Top Performing Agency East Jakarta
(Century 21 United)
Top Performing Agency North Jakarta
(Century 21 Mediterania Group)
Top Performing Agency Depok
(Century21 Excellent)

Century 21 Indonesia sangat bangga karena dengan kemenangan yang telah diraih oleh kantorkantor franchisee. Karena dengan adanya apresiasi
ini artinya bahwa ditengah isu global dan
nasional. Industri broker properti tetap terjaga dan
masih akan terus maju di masa depan. Selamat
kepada seluruh pemenang semoga makin sukses di
tahun 2019!***

CENTURY 21

NEW OFFICE
Mediterania 15
Alamat : Office Space Bellagio Mansion, Lt.
GF Unit 01, Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok E6
No.1 - Jakarta Selatan
Tlp : 021 - 2214 8000
Email : mediterania15@century21.co.id
MB : Rameshor Singh

Pratama
Alamat : Ruko Kosambi Baru A1 No.82, Duri
Kosambi, Jakarta Barat 11750
Tlp : 021 - 5431 8821
Email : pratama@century21.co.id
MB : Ade Purba Pratama
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