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   Bulan demokrasi telah kita lalui bersama, dan 
berbagai hal telah dialami oleh Indonesia. Pasar 
properti saat ini tetap bertumbuh, bahkan pasar 
yang ada saat ini dibanjiri oleh stock property baik 
properti secondary maupun properti primary. Devel-
oper juga sepertinya tidak mau ketinggalan kesem-
patan, beberapa developer nasional papan atas 
menunggu hampir 1 tahun lamanya hingga usainya 
pesta demokrasi dan saat ini mereka akan segera 
mem-banjiri pasar dengan produk-produk yang 
bervariasi.  Yang paling diuntungkan di sini tentunya 
adalah kita selaku broker properti dimana pilihan 
untuk menjual properti menjadi beragam, disamping 
tentu calon pembeli properti yang saat ini juga punya 
banyak sekali insentif.  Melihat situasi ini, tentunya 
ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk 
kembali melakukan gerilya dan memacu pasar prop-
erti. 
    Di tahun 2019 ini The Winner News Century 21 
Indonesia akan melakukan penyegaran konten 
dengan menambahkan rubrik liputan utama. Kami 
akan mengangkat isu-isu menarik secara lebih 
mendetil dan komprehensif yang tujuannya adalah 
untuk meningkatkan pengetahuan bagi para broker 
Century 21.  

   Di edisi kali ini, kami mengangkat review Kawasan 
Kemayoran, sebuah kawasan yang 5 tahun lalu 
didapuk akan menjadi pusat bisnis baru, bagaimana 
perkembangannya hingga saat ini, bagaimana 
potensi ke depan nya, apakah issue HPL menjadi 
momok yang sampai saat ini masih dipertimbang-
kan oleh investor? apakah Kawasan ini masih tetap 
menjanjikan? Ini semua akan dibahas di rubrik 
liputan utama edisi perdana ini.
   Menyambut IPAF 2009 pada tanggal 13 Agustus 
2019,  saya ingin mengajak anda semua untuk untuk 
dapat hadir. Acara ini IPAF kali ini dikemas secara 
menarik dan akan memberikan pengalaman yang 
berbeda bagi peserta.  Selain acara inti berupa 
pemberian penghargaan bagi marketing yang 
berprestasi, kita juga akan sama-sama belajar dari 
pembicara yang akan membagikan tips agar 
penjualan kita bisa selalu konsisten.  Jangan lewat-
kan kesempatan ini.
   Akhir kata, saya ucapkan selamat membaca dan 
semoga informasi yang disampaikan dalam The 
Winner News kali ini memberikan manfaaat dan 
pengetahuan baru bagi setiap pembaca.
Sukses selalu untuk Anda semua!

Century 21 The Winner News ( Indonesia Version) is published by Century 21 Indonesia 
once every 3 months to provide information to Member Brokers and Marketing 
Associates of Century 21 in Indonesia. 
For additional materials and to submit editorial ideas contact the editor at 021 29888 
2121/ Century 21 The Winner News is not for sale and distributed freelt a,omg system 
members.
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Headline News

Baru saja warga ibukota Jakata menyambut 
ulang tahun kota tercintanya yang ke-492. 
Nama DKI Jakarta sendiri memiliki berbagai 
perubahan, mulai dari Sunda Kelapa, Batavia, 
Jayakarta hingga akhirnya DKI Jakarta. Pada 
zaman penjajahan Belanda, Sunda Kelapa 
adalah portal untuk keluar masuknya berbagai 
komiditi dan sebagai pusat perdagangan. 
Kemudian mulai beralih ke Tanjung Priok. Kemayoran:

Tempo Doeloe

   Sunda Kelapa menjadi begitu sibuk dengan berbagai 
masuknya etnis yang ingin mengadu nasib sehingga 
daerah-daerah sekitar Sunda Kelapa dijadikan pusat 
pemerintahan dan pemukiman. Dibangunnya pusat 
pemerintahan di kota tua kemudian tempat pemukiman 
“elite”  bagi “mayor-mayor” Belanda. Daerah-daerah 
tersebut pun berkembang seperti pemukiman ini. Warga 
lokal  saat itu menyebutnya sebagai perkampungan para 
“mayor-mayor” Belanda yang sekarang kita kenal  
sebagai Kemayoran.  
   Kota ini menjadi pusat pemerintahan Belanda yang 
yang begitu strategis, sehingga bisa tampak saat ini 
begitu banyak etnis yang tinggal di daerah Kemayoran. 
Setelah penjajahan Belanda dan Jepang, kemudian 
memasuki era kemerdekaan Indonesia sebagai negar 
seutuhnya. Kemayoran pun dialih fungsikan sebagai 
Bandar Udara Internasional pertama di Indonesia. 
Bandara ini diberi nama sesuai dengan daerahnya yaitu 
Bandara Kemajoran.

   Namanya sempat harum diberbagai negara terutama 
ketika penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika I di Band-
ung tahun 1955, tamu-tamu kenegaraan sempat meras-
akan Bandara ini. Sejalan dengan hal ini, dapat dilihat 
saat ini Kemayoran memiliki lebar jalan yang besar yaitu 
berkisar 50 m. 
   Semenjak Bandar Udara Internasional dipindahkan ke 
Cengkareng, wilayah Kemayoran kemudian menjadi aset 
negara yang diatur oleh badan negara. Tepatnya tahun 
1985, wilayah Kemayoran telah dipercayakan kepada 
Sekretariat Negara. Melalui PP Nomor 31 tanggal 17 
Juni 1985 dengan adanya mandat tersebut yang berhak 
mengatur adalah Sekretariat Negara lalu kemudian 
dibentuklah badan pengelolaan tersendiri yaitu Pusat 
Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK). PPKK sendiri 
mengelola 454 Ha wilayah Kemayoran. Tentunya, pena-
taan wilayah ini tidak bisa sembarangan apalagi dengan 
visinya menjadikan Kemayoran sebagai smart city.
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Tengok Sisi Manis Status 
HPL bagi dunia Properti

    Sebagai kita ketahui  tanah di wilayah terse-
but adalah HPL. Status tanah yang berdiri 
disini adalah HGB yang dikembangkan di 
atas lahan dengan HPL yang berada dalam 
penguasaaan Sekretariat Negara. 
  Lebih dari itu, berbicara mengenai tanah, 
tentunya tidak terlepas dari UU no. 5 tahun 
1960 tentang dasar-dasar pokok agraria 
sedangkan HPL bukanlah merupakan hak 
atas tanah yang dimaksud di dalam UUPA. 
Dengan demikian kedudukan tanah (SHM, 
SHGB, SHGU, SHMASRS) tetap melekat sah 
dan dimiliki oleh pemiliknya meskipun berada 
diatas tanah HPL.

Hak Pengelolan (HPL) sudah tidak asing bagi sebagi-
an orang termasuk dunia properti. Di Jakarta sendiri 
masih banyak daerah yang memiliki status HPL sep-
erti di wilayah Kemayoran kemudian ada juga wilayah 
Senayan yang mulai dilirik oleh berbagai investor. Saat 
ini dua wilayah tersebut telah berada dibawah penga-
wasan Sekretariat Negara yang kemudian telah 
menunjuk PPK Kemayoran dan Senayan dalam 
menata wilayah tersebut.
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   Namun demikian terdapat syarat-syarat yang 
harus dipenuhi oleh pemilik hak atas tanah apabi-
la akan mengalihkan maupun menjaminkan hak 
atas tanah, yaitu mendapatkan persetujuan 
dahulu dari pemegang HPL dengan terlebih 
dahulu mengurus dan membayar biaya-biaya 
terkait dengan izin rekomendasi dari pemegang 
HPL. Jika tidak, dapat menyebabkan terganggun-
ya peralihan hak atas tanah maupun pembeba-
nan hak atas tanah sebagai jaminan suatu utang 
piutang. 
     Menurut Herlina selaku pihak legal dari Century 
21 Indonesia bahwa dilihat dari hak tersebut, sisi 
positifnya ialah tanah dipastikan aman, tidak 
mudah dialihkan ataupun dibebankan suatu hak 
tanggungan apabila belum mendapat izin 
rekomendasi dari pemegang HPL, namun dilihat 
dari sisi negatifnya tentu saja membutuhkan 
waktu dan proses serta biaya untuk mendapat-
kan surat izin rekomendasi dari pemegang HPL .

    Dalam konteks ini pemegang HPL tidak selalu 
atas nama pemda maupun pemerintah setempat 
namun diberi kemungkinan akan dimiliki oleh 
swasta. Oleh karenanya, pemegang HPL atau 
siapapun tidak dapat mengambil secara paksa 
hak atas tanah seseorang yang telah dimiliki 
secara sah sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.
   Pemerintah pun harus memberi ganti kerugian 
kepada pemilik hak atas tanah yang sah, apabila 
karena suatu hal menginginkan tanah milik warg-
anya, tentunya dengan nilai yang disepakati 
bersama sesuai dengan ketentuan perun-
dang-undangan yang berlaku.
   Selain itu dari sisi bisnis, status HPL ini lekat 
dengan stigma negatif tapi perlu digaris bawahi 
bahwa pemerintah pun tidak bisa serta merta 
langsung merebutnya secara paksa wilayah 
tersebut. Di Jakarta, tanah dengan status HPL 
sendiri bukan hanya terletak didaerah Kemayoran 
saja. Namun, rata-rata berada di lokasi yang 
strategis sebut saja wilayah Senayan atau  Ancol. 
Berbicara mengenai tanah tentunya tidak 
terlepas dari hak tanggungan. 
    Status tanah yang berada di atas HPL, tentunya 
dapat dijaminkan ke bank sepanjang syarat untuk 
pembebanan hak atas tanahtelah dipenuhi 
secara sempurna. Namun disatu sisi tidak semua 
bank dapat menerima untuk tanah yang berada 
diatas HPL sebagai jaminan utama suatu utang 
piutang, hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran 
dari pihak bank apabila debitur default/ 
wanprestasi dan sewaktu-waktu bank akan 
melaksanakan eksekusi hak tanggungan tidak 
selancar tanah yang tidak berada diatas HPL, 
perlunya waktu dan proses yang cukup mema-
kan waktu.
    Kendala proses ini menjadi salah satu aspek 
pertimbangan bank dalam menyetujui pemberian 
kredit terhadap tanah yang berada diatas tanah 
HPL. Potensi lain yang mungkin timbul dan harus 
dipertimbangkan bank adalah dari sisi internal 
pemegang HPL dalam memberikan persetujuan 
apabila terdapat ketidaksesuaian atau kesamaan 
pendapat (disenting opinion) termasuk apabila 
ada perubahan status pemegang HPL. 
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   Sebagaimana kita ketahui lokasi sangat menentukan 
harga dari suatu nilai properti, sehingga berpotensi 
menimbulkan nilai investasi yang cukup diminati oleh 
para investor seperti di wilayah Senayan. Sejalan dengan 
itu di wilayah Kemayoran pun mulai dilirik oleh para 
investor. Sisi manis dari wilayah dengan status HPL ialah 
lokasi yang sangat strategis.
   Pemegang HPL yang dalam hal ini badan Sekretariat 
Negara, pun juga semakin ketat dalam melakukan tata 
ruang di wilayah HPL tersebut. Dalam hal ini menurut 
Stevi, agen properti dari Century 21 Centrum, para inves-
tor rata-rata sudah tahu tentang HPL. Mereka tetap  
melanjutkan transaksi pembelian. Lebih lanjut lagi, 
harga office yang ditawarkan seperti Citra Towers 
Kemayoran yang baru saja jadi ini  harga telah mencapai 
40 juta /m2, padahal tahun lalu saja harganya 20 juta 
perm2. Belum lagi apartemen dan perumahan yang 
mencapai 2-5 M. 
   Hal ini memberikan gambaran bagi kita 
bahwa Kemayoran sendiri telah menampakkan 
taringnya sebagai “Macan Kemayoran” yang 
mana merupakan sebuah kawasan baru 
dengan nilai investasinya yang selalu naik. 

Century 21
Indonesia



  Sejarah wilayah Kemayoran tentunya 
sangat menarik kemudian posisinya juga 
sangat stategis. Kemayoran dirasa cocok 
sebagai sebuah pusat bisnis baru di Jakar-
ta. Bahkan jika kita lihat dari segi populasi 
wilayah Kemayoran terus mengalami pen-
ingkatan mulai dari tahun 2010-2016, hal 
tersebut dapat dilihat pada grafik gambar 1. 
     Melihat hal ini, Kemayoran mampu dika-
takan sebagai wilayah yang terus mengala-
mi peningkatan dalam kebutuhan tempat 
tinggal.

   Kita tahu bahwa dengan semakin tinggi populasi 
yang bermukin tentunya akan berdampat dalam 
menggerakkan perekonomian di daerah tersebut. 
Bisa kita lihat kawasan yang melekat dengan Kemay-
oran adalah kawasan perdaganganseperti Senen, 
Mangga Dua, Pasar Baru, Sunter, Kelapa Gading.
   Belum lagi, terdapat sebuah kawasan JIEXPO yang 
menyediakan gedung eksibisi serbaguna  yang turut 
mengadakan berbagai pameran-pameran terbaik di 
Indonesia. Kawasan residensialnya sudah sangat 
mumpuni, fasilitas umum dan infrakstruktur seperti 
rumah sakit, sekolah dan penambahan akses pintu 
tol menjadi 7 pintu. Wilayah Kemayoran sangat 
berpotensi sekali menjadi sebuah CBD.

Wajah Baru

Pusat Bisnis Jakarta
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

215331 215274

217309

sumber: bps.go.id

218780
220538

222309
225776

Jumlah penduduk dari tahun 2010-2016



Menangkap peluang ini, salah satu developer terbesar di 
Indonesia, Ciputra membangun sebuah gedung perkan-
toran di kawasan Kemayoran ini.
   Potensi dan perkembangan wilayah ini, akhirnya 
menjadi peluang dan kesempatan bagi sektor  perkanto-
ran dan memberikan ruang kerja yang nyaman bagi 
pelaku business owners di wilayah yang melekat dengan 
Kemayoran seperti Pluit, Mangga Dua, Ancol, Sunter dan 
Kelapa Gading. Citra Towers memberikan jawaban dan 
solusi untuk para pebisnis, investor dan pemain dagang 
yang dekat dengan kawasan ini  untuk memiliki kesem-
patan berkantor dekat dengan residensial mereka. 
Bekerja memang menjadi kegiatan yang diperlukan 
untuk menunjang kehidupan. Tapi, antara lifestyle-work-
life haruslah balance. Citra Towers memiliki Retail 
Podium bertajuk Citra Xperience yang merupakan area 
komersial untuk para business untuk menunjang kehidu-
pan lifestylenya. 

Dari penjabaran hal-hal ini saja sudah sangat menjanjik-
an sekali. Sepak terjang Kemayoran bukan hanya dari 
sisi perdagangan. Posisinya sebagai salah satu pusat 
pemerintahan dan jalur logistik menjadi hal yang mem-
buat kawasan ini begitu diawasi pengelolaannya oleh 
pemerintah. Dan itu tidak pernah berubah, kemudian 
saat ini didukung dengan program pemerintah pusat 
yang membuat sebuah gagasan Tol Laut juga menjadi 
sebuah keuntungan bagi wilayah Kemayoran. Karena 
rencananya Tanjung Priok akan menjadi salah satu 
transhipment  terbesar di Asia Tenggara. Tentunya, ini 
menjadi hal yang baik untuk wilayah terdekat Tanjung 
Priok seperti Kemayoran. Apalagi akses jalanan dekat 
dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan 
Pelabuhan Tanjung Priok. Karena memiliki kemudahan 
akses dan tempatnya yang sangat ekslusif tentunya ini 
sangat tepat bahwa Kemayoran menjadi sebuah pusat 
bisnis yang baru di kawasan Pusat Jakarta. 
Kedepannya kawasan Kemayoran telah dicanangkan 
untuk pembangunan LRT. Tentunya, progres ini mem-
berikan nilai tambahan terhadap kawasan Kemayoran. 
Pada tahun 2003-2004, daerah ini sempat menjadi 
berkembang pesat dengan banyaknya pembangunan 
apartemen dan perumahan disekitar kawasan Kemayor-
an.
Hal ini menjadi semakin sangat menjanjikan bahwa 
Kemayoran menjadi pusat CBD, karena kawasan yang 
strategis dekat dengan pemukiman dan perdagangan. 
Tapi, sayangnya pembangunan pemukiman di wilayah 
ini kurang didukung dengan suplai properti perkantoran. 
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Michael 
Suwanto

“Banyak dari para buyer kami yang 
merasa kejauhan untuk memiliki 

kantor di daerah Senayan. Karena 
kedekatan Kemayoran dengan 

rumah mereka dan ingin bisa quality 
time dengan keluarga, akhirnya 

mereka  memutuskan untuk pindah 
ke Citra Towers,”

Sales & Marketing
Manager Citra Towers
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     Ruangan yang memiliki siklus bermanfaat bagi daerah itu sendiri tentunya akan memberikan 
hal positif pula kepada para pekerja, hal ini direfleksikan dengan kehadiran Sunken Garden yang 
diusung untuk memanjakan baik pemilik maupun para pekerja untuk mendapatkan inspirasi diten-
gah kesibukan rutinitas atau sekedar bersantai menikmati udara segar. Karena perkembangan 
wilayah yang begitu luas dengan dukungan pemerintah dan developer. Kemayoran bisa menjadi 
“kue” selanjutnya yang akan digandrungi oleh berbagai pihak business owners sebagai the next 
CBD in Jakarta. 

longgaran LTV, ini sangat meringankan dan menarik bagi 
calon buyer” ujar Michael ketika ditemui di Marketing 
Gallery Citra Towers, Kemayoran. 
    Wilayah ini sangat dijaga sekali dengan daerah penghi-
jauan yang begitu tertata dan jalur-jalur dijalan dengan 
rambu-rambu yang tersusun dengan jelas sehingga 
membuat daerah ini rapi dan bersih. Jalur pedestrian 
pun juga begitu rapi dijaga oleh pihak PPKK. Hal ini 
selaras dengan  konsep Citra Towers yaitu Environment 
Friendly. Green Building yang menyejukkan dan baik 
untuk lingkungan sangat akan memberikan impact yang 
baik kepada wilayah Kemayoran. 

  Dengan berbagai tenant yang  sudah bekerjasama 
seperti Cinema XXI, Super Market, Anytime Fitness, Sate 
Khas Senayan, Dwidaya Tour, Banking, dan lain-lain. 
Tentu saja, ini sangat menguntungkan para karyawan 
yang jenuh atau ingin melakukan meeting dengan klien 
tidak perlu jauh-jauh untuk mencari tempat, karena seka-
rang telah dekat dengan kantor mereka. 
   Kemayoran bisa menjadi alternatif terbaik untuk meno-
pang daerah bisnis di Jakarta selain “Golden triangle”. 
Tapi, tanpa dukungan pemerintah tentunya hal ini akan 
sia-sia. “Support pemerintah saat ini sudah cukup baik 
dari segi keuangan kami sangat terbantu dengan ke- 



Bukber Fun
With Achievers

Bulan penuh kemenangan telah datang, pastinya ada yang spe-
sial terutama para Achievers untuk bulan Februari hingga April.  
Merayakan kemenangan bersama ini turut pula hadir pembicara 
yang luar biasa, Budi Setiawan dari Inspiring Kita yang telah 
memiliki lisensi partner dengan Catalyst Global. Budi Setiawan 
yang telah memiliki 17 tahun pengalaman dalam human develop-
ment ini tentunya membutuhkan sebuah persistensi. 

    Dalam dunia broker properti pun persistensi itu sangat penting untuk keek-
sisankan kita di dunia properti. Selain sharing, ada berbagai kegiatan seru 
tentunya seperti membuat model bebek dari Lego dalam waktu yang singkat 
ataupun membuat berbagai model dalam waktu yang telah ditentukan. 
Maknanya adalah untuk tetap fokus dan persistensi dalam melakukan target. 
Dengan kesungguhan para peserta Achievers Recognition membagikan 
keeksisan mereka yang di dunia properti.

“ Secara umum dunia 
properti masih 

sangat menjanjikan, 
basic knowledge 

tentang bisnis ini 
sangat diperlukan” 

The Achievers
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  Ada dari mereka yang baru saja terjun di dunia 
properti seperti Pak  Joelius Lewy “Saya yakin 
sekali kedepannya properti akan ada terus dan 
berkembang maju.”  
     Tapi, dunia properti itu bukan berarti tidak 
mengalami pasang surut pasti agen properti 
yang telah bermain lama merasakan ketika 
properti Indonesia sedang memasuki masa 
jayanya. “Berkecimpung dalam dunia properti 
dari 2001, sempat mengalami pasang turut, 
walaupun  situasi politik tetap memanas. Klien 
tetap ada tapi tentang bagaimana pinter-pin-
ternya kita sebagai agen properti untuk selalu 
maju” ungkap Kahar Halim. 
   Acara ini juga sebagai bentuk  silahturahmi 
yaitu buka bersama dengan para Achievers. 

 Diselenggarakan Hari Kamis, 16 May 2019 di 
Jakarta Design Centre, Jakarta. Para peserta 
kemudian melakukan pengambilan sertifikat 
bagi yang telah berprestasi di setiap bulannya 
mulai dari Februari hingga April. 
   Dengan adanya kebersamaan ini juga diharap-
kan membuat komunikasi dan jalinan silahtu-
rahmi antara kantor franchise yang akan semak-
in kuat. Agen properti juga akan semakin kreatif 
dan bisa membuat peluang-peluang baru dalam 
berjualan. Selain itu, untuk selalu menja ga 
persistensinya selama ini. 

Selamat kepada seluruh The Achievers 
yang telah mendapatkan penghargaan!

The Achievers
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Explore
Japan

     Waktu yang paling dinanti 
pastinya adalah ketika liburan. 
Hal ini rasanya wajib dirasakan 
oleh masyarakat pada umumn-
ya untuk menemukan suasana 
baru setelah lelah bekerja. Ras-
anya seperti mendapatkan 
reward terhadap diri sendiri 
selain itu juga untuk mereka 
yang telah melakukan hal 
terbaik. Tahun ini para agen 
properti yang berprestasi men-
dapatkan reward jalan-jalan 
yaitu ke Jepang dan Praha. 
Mereka adalah yang telah men-
capai target dan berhak untuk 
mengikuti Star Club Reward VIP 
ke Praha dan Reguler, Jepang. 
Let’s go to Tokyo and Prague 
Journey with us! 

     Tokyo menjadi salah satu kota tersibuk di dunia, 
berbagai tempat ikonik kota Tokyo telah dijelajahi oleh 
pemenang Star Club Reguler pada tanggal 20-24 April 
2019. Setelah tiba di Tokyo, para peserta diajak untuk 
menikmati tempat surga belanja untuk barang-barang 
premium yaitu Gotemba Premium Outlet dengan 
pemandangan yang sejuk dari Gunung Fuji. Pastinya 
kesempatan ini tidak disia-siakan oleh peserta untuk 
dapat berbelanja barang-barang yang sulit dicari ketika 
di Indonesia. 
     Mall ini menjadi salah satu yang paling populer dan 
terbesar di Tokyo dengan menyediakan 200 outlet 
brand. Setelah menikmati belanja, peserta diajak ke 
Danau Kawaguchi yang tentunya masih dekat dengan 
Gunung Fuji.  Daerah ini menjadi tempat terbaik untuk 
melihat Gunung Fuji saat berada disini bunga Sakura 
juga sedang bermekaran membawa romantisme 
tersendiri.  Danau Kawaguchi ini tepat sekali di bawah 
kaki Gunung Fuji. Setelah menikmati keindahan danau 
Kawaguchi para peserta kemudian esoknya diajak ke 
Gunung Fuji di Level 5. Disini menikmati sejuknya udara 
gunung dan merasakan segarnya air dari Gunung Fuji, 
melepaskan kepenatan di kota. Selain itu, peserta 
jugadapat menikmati kehidupan pedesaan Jepang  di 
Iyashinosato Ancient Japanese Village.
 

   Pemerintah Jepang dan masyarakatnya masih menja-
ga sekali lingkungan ini sehingga daerah ini masih 
sangat asri dan nilai budayanya juga terasa dari bangu-
nan rumahnya. Selanjutnya, para peserta juga diajak 
kembali untuk berbelanja di daerah Ginza, yang terkenal 
sebagai daerah pusat perbelanjaan barang premium di 
Tokyo. Daerah ini menjadi tempat perbelanjaan yang 
sering dikunjungi oleh berbagai aktor dan aktris dari 
Hollywood. Ginza menjadi tempat yang paling strategis 
sehingga harga tanahnya juga sangat gila-gilaan. Usai 
lelah berbelanja para peserta menikmati perjalan untuk 
menuju ke destinasi selanjutnya.

Fendri

Rudianto

“Perjalanan ke Jepang ini 
bukan hanya melihat kota tapi 

melihat sejarahnya juga, pokok-
nya seru banget”

Master Bronze
Century 21 Champion
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   Destinasi dilanjutkan ke Kuil Kannon Asakusa, 
Tokyo, kuil ini juga dikenal sebagai kuil Sensoji.Kuil 
merupakan kuil Budha tertua di Jepang. Pastinya 
disini akan melihat lampion besar yang tergantung 
ditengah kuil. 
  Tidak terasa sudah memasuki hari terakhir di 
Tokyo. Para peserta Star Club mendapatkan 
pengalamannya dengan menelusuri destinasi 
terakhir. Pastinya perjalanan menikmati kota Tokyo  
kurang lengkap rasanya jika belum ke daerah 
Shibuya. Para peserta pun menikmati jalan Shibuya 
yang terkenal ramai selain itu disini juga ada patung 
anjing legendaris yang telah diangkat menjadi 
sebuah film, yaitu patung Hachiko. Kemudian 
setelah berjalan-jalan menikmati hiruk pikuknya 
Shibuya.
   Para peserta kemudian menelurusi daerah Haraju-
ku dan Shinjuku. Daerah ini terkenal sebagai pusat-
nya anak muda Jepang datangi, disini juga menjadi 
pusat fashion Harajuku Style. Peserta juga bisa 
berbelanja kembali di daerah ini, karena toko-toko 
disini lebih antik lagi. 

Itulah pengalaman menyenangkan yang 
dirasakan oleh para peserta Star Club Reg-
uler di Jepang. Berjalan-jalan ke Jepang 
menjadi pengalaman yang tidak akan terlu-
pakan. Pastinya setiap usaha akan 
terjawab dengan hasil yang memuaskan. 
Jadi tetap semangat untuk kawan-kawan, 
masih banyak reward di tahun ini yang bisa 
kamu raih. 

Rudianto
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     Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, peserta 
VIP Star Club menuju Budapest ditempuh selama 15 
jam.
     Sesampainya di Budapest peraih reward VIP Star Club 
menikmati perjalanan menuju Fisherman’s Bastion. 
Pemandangan kastil ini langsung menuju ke Sungai 
Danube/Donau. Kota Budapest sendiri terbelah menjadi 
dua yaitu kota Buda dan Pest yang terbelah oleh sungai 
ini.
     Para peserta disini melihat keindahan ibukota Hungar-
ia ini. Kastil ini merupakan Gereja dengan arsitektur ala 
Eropa lama yang sangat artistik. 
     Selain itu, bisa para peserta diajak untuk menikmati 
city tour kota Budapest yaitu melewati Chain Bridge, 
Elisabeth Bridge, Buda Castle dan Parlemen. Chain 
Bridge menjadi salah satu penghubung kota Buda dan 
Pest, tentang keberagaman kota Budapest yang mem-
buka wawasan kota ini kepada para peserta. Kemudian, 
setelah para peserta diperkenalkan dengan nilai sejarah 
kota Budapest, Hungaria.
     Di daerah Budapest ini salah satu perserta VIP Star 
Club ternyata ada yang sedang berulang tahun sehingga   

Prague

   Tahun ini sangat berbeda dengan reward 
tahun sebelumnya karena ada VIP Star Club 
yang dapat menikmati perjalanan ke Praha, 
Viena, dan Budapest. Peserta yang sudah men-
capai target reward ini tentunya akan merasa-
kan keindahan dan romantisme daerah Eropa 
Timur ini. 

seluruh peserta merayakan bersama ulang tahun ini 
sambil menikmati waktu makan siang. Keakraban para 
peserta tentunya sangat terasa sehingga makan siang 
kali ini penuh arti.
     Para peserta melanjutkan perjalanannya yang tidak 
kalah seru di Vienna, Austria. Sesampainya di Vienna, 
Austria para peserta diajak untuk ke tempat perbelan-
jaan yaitu Parndorf Outlet. Disini para peserta bisa 
menikmati pasar yang lebih modern dengan berbagai 
macam brand ternama seperti Armani, Gucci, Bally, 
Fossil dan berbagai brand lainnya.
  Para peserta kemudian melanjutkan perjalanan ke 
Praha, Republik Ceko. Destinasi yang pertama dikunjun-
gi ketika sampai di Republik Ceko adalah Kuthna Hora. 
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     Disini para peserta diajak untuk menikmati pengala-
man yang sedikit horror yaitu the bone chappel atau 
gereja tengkorak. Ini menjadi destinasi paling unik yang 
dinikmati para peserta. Karena disini peserta mengun-
jungi gereja yang berisi tengkorak-tengkorak manusia. 
Jumlah dari tengkorak ini mencapai  40 ribu tengkorak 
yang berada di dalam gereja ini. Ini menjadi destinasi 
paling unik yang dinikmati para peserta. Karena disini 
peserta mengunjungi gereja yang berisi tengkorak-teng-
korak manusia. Jumlah dari tengkorak ini mencapai  40 
ribu tengkorak yang berada di dalam gereja ini. 
   Setelah menghampiri gereja ini para peserta menuju ke 
kota Praha. Kota Praha menjadi salah satu tempat yang 
tidak dijajah oleh Adolf Hitler. Karena itu, kota ini masih 
sangat terjaga dan asri. Tidak lengkap rasanya jika para 
peserta tidak berkunjung ke menara kastil Praha. Kota 
seribu menara ini memiliki menara yang terkenal yaitu 
Prague Castle. Kastil ini seperti kota kecil yang berada 
dekat dengan Sungai Vltava. 
  Setelah dimanjakan dengan melihat kastil, para peserta 
diajak untuk melihat berbagai pemandangan dan meng-
etahui sejarah lain salah satunya adalah ketika di Astro-
nomical Clock.  Jam yang telah berdiri sejak abad ke-15 
ini terletak dekat dengan Old Town Square. Detail seni di 
jam ini sangatlah indah dan cantik, beruntung sekali 
para peserta VIP Star Club dapat meluhat langsung.
    Kemudian, para peserta diajak untuk melihat bangu-
nan unik yang dikenal sebagai The  Dancing House. 
Arsitekturnya yang unik dan kontroversi pada tahun 
1992 ini menjadi ikon di Praha. Kemudian, para peserta 
menikmati perjalanan di Jembatan Charles yang menja-
di penghubung antara kerajaan dengan penduduk kota 
Praha. Selain itu para peserta juga diajak melihat Teater 
Nasional dan Gereja St. Nicholas. Dua destinasi ini 
menjadi penutup liburan peraih VIP Star Club.  Hal ini 
menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan memberi-
kan kenangan manis bagi para peserta.   

Vienna terkenal sekali sebagai kota musik, 
karena disini akan sangat mudah sekali untuk 
menemukan pertunjukan musik.

Nah, mau jadi seperti mereka, kesempatan 
Anda masih terbuka untuk perjalanan ke 
tempat terbaik dunia. Ayo, raih komisi dengan 
transaksi sebesar-besarnya dan menangkan 
berbagai destinasi terbaik di dunia!

Prague

Margo
“Keren banget daerah Eropa 

Timur memiliki arsitektur 
yang tertata rapi. Indah 

banget pokoknya disini.” 

Member Broker
Century 21 Prioritas.
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Waktu weekend memang menjadi momen yang tepat untuk berkumpul dengan keluarga. Pastinya 
ada beberapa kegiatan yang dilakukan salah satunya adalah dengan mengajak anak untuk 
menonton entah ke bioskop atau bisa juga menonton DVD dirumah. Tapi, ketika menonton TV 
ataupun dirumah sebagai orang tua kita harus memahami tontonan yang sesuai dengan 
anak-anak kita.

  Ini merupakan hal yang sepele. Seringkali sebagai 
orang tua tidak terlalu memparhatikan ketika sedang 
mengajarkan anak-anaknya. Pastikan tontonan dan 
kategori film yang diputar usia anak. 
   Setiap film yang diproduksi kemudian akan dipasarkan 
sebelum sampai pasar akan dipilih berdasarkan target 
usia pasarnya dari dewasa hingga anak-anak. Lembaga 
Sensor Film (LSF) merupakan lembaga sensor menjadi 
peran penting untuk mengkategorikan film. Dahulu 
penggolongan film berdasarkan umur hanya memiliki 3 
golongan yaitu “ Semua Umur (SU)”, “Remaja (R)”, dan 
“Dewasa (D)”. 
   Kemudian keluar Peraturan Pemerintah (PP) No.18 
Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, klasifikasin-
ya menjadi lebih terperinci, yaitu:
a. Semua Umur (SU) :  konten harus ramah secara 
pendidikan, perkembangan psikis, budi pekerti untuk 
ditonton oleh anak-anak
b. 13+ (Min. Usia 13 tahun keatas): konten pendidikan 
yang tidak mengandung hal yang rentan ditiru oleh 
anak-anak usia peralihan ke remaja

Pemahaman 
Kategori Film  
yang Sesuai 
Untuk Anak
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Membangun usaha di dunia broker properti dari 0  tidak semudah yang dibayangkan. Sebagai 
pemberi jasa pelayanan kepada masayrakat, bersinggungan dengan berbagai manusia adalah 
sebuah hal yang sulit. Ketika kita harus hadir setiap saat untuk memberikan hal yang terbaik 
tapi pastinya ada hal yang tidak semulus dibayangkan dalam menghadapi konsumen.Perjala-
nan 11 tahun menjadi sebuah pendewasaan untuk tetap eksis di dunia agen properti. 

   Tapi toh dengan perubahan zaman yang kian maju, 
industri ini belum mati. Bahkan kian bertahan dan 
orang-orang mulai kembali tertarik dengan dunia broker 
properti.“Selalu ada perubahan dari perubahan zaman, 
baik manusia ataupun teknologi. Yang pasti kita tidak 
menjadi pribadi yang sok tahu. Tapi, tetap mau mencari 
tahu”. Century 21 Pinangsia sendiri cukup kompetitif dan 
dominan diwilayah Karawaci.
   Perjalanan panjang 11 tahun Century 21 Pinangsia di 
dunia agen properti bukan tanpa kerikil. Bukan hanya 
tantangan dari segi pasar dan demografi yang berubah. 
Tapi, shifting marketing menjadi polemik yang akan selalu 
menjadi tantangan bagi Member Broker. Karena, 
tarik-menarik sudah biasa, pastinya ada yang hilang tapi 
tumbuh kembali. “Century 21 Pinangsia dalam masa 
berproses pembelajaran begitu pula saya. Apalagi  saya  
baru saja kehilangan partner dan sahabat selama 15 
tahun bersama” Hal-hal ini malah membuatnya tidak 
gentar untuk memimpin Century 21 Pinangsia.  
   Di usia Century 21 Pinangsia yang ke-11 ini harapan 
Pak Jati adalah kantor Century 21 Pinangsia bisa menja-
di berkat bagi agen properti. Berkat yang ingin selalu bisa 
menyertai seluruh agen properti dan para konsumen 
yang bekerjasama. Semoga 11 tahun ini menjadi bentuk 
bukti nyata bahwa bisnis dunia broker properti ini tidak  
akan pernah mati.

c. 17+ (Min. Usia 17 tahun keatas):  berisi konten 
yang memberikan edukasi, apresiasi positif untuk 
masa remaja menuju dewasa.  
d. 21+ (Min. Usia 21 tahun keatas): konten yang 
memang ditujukan untuk dewasa. Boleh bersifat 
kekerasan tapi tidak berlebih. 
    Pengkategorian ini hanya ada di Indonesia tapi jika 
memiliki TV kabel penggolongan kategori film akan 
berbeda. Di Amerika ada 5 kategori yaitu, G (General 
Audiences), PG (Parental Guidance), PG-13 (Parental 
Guidance under 13), R (Restricted)  dan NC-17. 
Biasanya sebelum film akan diputar penjelasan ini 
akan ada pada awal sebelum film mulai. Jadi, 
sebagai orang tua harus jeli dan paham tentang hal 
ini. 

Roller Coaster
Eksistensi 11 Tahun
Century 21 Pinangsia

    Kilas balik, ketika Pak Jati membangun Century 21 
Pinangsia di 11 tahun yang lalu. Kala itu tahun 2008,  
adalah momen yang bisa dibilang tidak baik  bagi 
dunia properti karena sedang masa rentan memulai 
pemanasan tahun politik 2009. Seperti yang kita 
tahu dunia properti sangat rentan sekali dengan isu 
politik, karena masyarakat masih lekat dalam bayan-
gan tragedi masa lalu sehingga benar-benar sebe-
lum tahun politik menahan diri untuk membelikan 
properti. Tapi, mungkin memang dunia properti juga 
mampu bertahan karena peminatnya tidak pernah 
hiilang. Minimal dicari sebagai tempat untuk tinggal.  
Bisa dibilang ini adalah basic needs setiap manusia. 
Hal ini juga yang mampu membuat Century 21 
Pinangsia mampu bertahan. 
  Dunia properti sangat bersentuhan dengan manu-
sia. Hal itu juga dirasakan oleh Pak Jati, keper-
cayaan yang diberikan oleh Ibu Rina Ciputra adalah 
salah satu yang membuatnya bertahan. “Ketika 
awal mula bergabung bu Rina memberikan sebuah 
kepercayaan kepada saya, 11 tahun ini Century 21 
Pinangsia dapat bertahan adalah wujud apa yang 
disampaikan” ujar Jati ketika di interview. Tetap 
eksis di dunia broker properti kuncinya adalah yakin 
dengan pasar properti. Baginya menjadi Member 
Broker harus yakin dengan pasar properti. Selama 
11 tahun ini, pastinya ada suka duka yang telah 
dilewati. Baginya perjalanan di dunia broker properti 
itu seperti roller coaster.  

Office Activity
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Short Way 
Closing With 
Social Media! 

     Hal yang paling sering terjadi 
adalah marketing kesulitan memilih 
waktu  untuk berkonsentrasi dan 
fokus menggunakan sosial media  
contohnya posting listingan di media 
sosial, mencari konten terkait proper-
ti dan berbagai macam yang sifatnya 
dibutuhkan untuk kegiatan online. 
Tanggal 15 April 2019 lalu, Century 
21 Indonesia mengadakan acara 
bersama Suryadin Laoddang selaku 
praktisi digital marketing.
   Acara ini memudahkan banget 
pokoknya untuk agen  properti. 
Materinya terkait banget tentang 
media sosial dengan menggunakan 
Facebook dan Youtube. Bertempat di 
Jakarta Design Center, seluruh 
perserta fokus menggunakan 
gadgetnya.  

     Mau closing itu mudah yang susah 
mengumpulkan niat. Jadi, harus 
sering dilatih” ujar Suryadin Laod-
dang disela acara. Facebook dan 
Youtube sudah menjadi media sosial 
yang sering digunakan oleh masyar-
akat Indonesia sebagai pilihan untuk 
main media sosial. 
    Tidak dapat dipungkiri ini menjadi 
peluang besar bagi marketing untuk 
mendapatkan calon buyer  ataupun 
listingan.
  Semakin banyak cara untuk market-
ing dalam menemukan buyer dan 
listingan. Pelayanan pun tentunya 
akan semakin mudah dan cepat 
kepada klien. Untuk itu manfaatkan 
sebaik-baiknya teknologi saat ini 
untuk kebutuhan berjualan Anda.

Jakarta- Profesi agen properti memiliki waktu 
yang sangat fleksibel juga harus mampu 
mengikuti perubahan zaman. Sekarang, closing 
bisa melalui media apapun, 
baik secara offline dan 
online. Century 21 Indonesia 
melihat teknologi sekarang 
semakin pesat dan 
orang-orang pun mulai 
beralih ke dunia digital 
sebagai media informasi 
utama. Agen properti sudah 
saatnya untuk membiasa-
kan diri menggunakan 
media online. 
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 1. Diwakili oleh pengurus yang sah sesuai ketentuan 
undang-undang, yaitu jika perseroan terbatas maka 
diwakili oleh Direksi;
2. Tindakan yang dilakukan oleh Direksi harus dikaji 
kembali apakah sesuai dengan maksud dan tujuan 
dalam anggaran dasar perseroan;
3. Jika telah sesuai dengan maksud dan tujuan perse-
roan, apakah tindakan yang dilakukan Direksi sesuai 
koridor dan tidak melewati batas (Abuse of power).
  Terhadap tindakan yang memenuhi ketiga unsur diatas 
memenuhi unsur Actus Reus untuk Pidana Corporasi, 
namun apabila tidak memenuhi maka korporasi tidak 
dapat dituntut pidana melainkan pribadi. Direksi lah yang 
dipidana, oleh karena itu terjadi perbedaan yang sangat 
tipis antara pidana yang dilakukan oleh korporasi atau 
pidana yang dilakukan pribadi Direksi. Penentuan Mens 
Rea terhadap pidana korporasi dapat dikaji antara tinda-
kan korporasi yang dalam hal ini diwakili oleh Direksi 
yang sah yang telah sesuai dengan maksud dan tujuan 
korporasi dalam anggaran dasar, jika sesuai dalam 
anggaran dasar maka merupakan cerminan keinginan 
kalbu korporasi atau dengan kata lain memenuhi unsur 
Mens Rea korporasi.
    Lantas pertanyaan selanjutnya adalah, apabila 
korporasi telah memenuhi unsur Mens Rea dan Actus 
Reus dalam hukum pidana, maka dapat dikenakan huku-
man kurungan (badan) sama seperti halnya Naturlijke 
Person (perorangan)?, Jawaban terhadap hal ini untuk 
hukuman kurungan karena korporasi merupakan Recht 
Person maka hukum kurungan hanya dapat dikenakan 
kepada Direksinya saja, sedangkan Recht Person dapat 
dikenakan hukuman berupa:
1. Denda dan/atau;
2. Pencabutan ijin usaha;
3. Penutupan usaha maupun kepailitan
   Dengan demikian, terhadap tindakan atau perbuatan 
yang dilakukan Recht Person (Korporasi) saat ini dapat 
dipidana, dan hal ini telah diterapkan dalam Undang-Un-
dang Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang 
Lingkungan Hidup, dan kedepannya akan dimasukkan 
dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di 
Indonesia, sehingga terpidana nantinya bukan hanya 
Naturlijke Person saja tetapi juga Recht Person.

Subyek Hukum, baik Naturlijke Person (pero-
rangan) maupun Recht Person (Korporasi) 
dalam melakukan kegiatannya tidak terlepas 
dari kesalahan termasuk kemungkinan melaku-
kan tindakan yang terindikasi memenuhi unsur 
Pidana.
     Dalam Hukum Pidana untuk mendeteksi terjadinya 
tindak Pidana terdapat dua hal utama yang harus 
dipenuhi yaitu :
1. Mens Rea: Mens Rea merupakan sikap batin, keingi-
nan atau kemauan pelaku tindak pidana melakukan 
Tindak Pidana. Sebagai contoh A untuk yang kedua 
kalinya memberikan cek kosong kepada B. Tindakan A 
ini masuk kategori penipuan, karena ada sikap batin, 
kemauan dari pelaku A melakukan nya, hal ini terbukti 
dengan atau sampai terjadi cek kosong sampai yang 
kedua kalinya.
2. Actus Reus: Actus Reus merupakan tindakan atau 
perbuatan pelaku pidana. Perbuatan atautindakan ini 
haruslah yang melanggar Undang-Undang. Sebagai 
contoh A bersama-sama dengan B melakukan pemuku-
lan kepada C dan berakibat C meninggal dunia.Tindakan 
ini merupakan pidana karena melanggar undang-un-
dang. “Barangsiapa yangmelakukan pemukulan secara 
bersama-sama dan mengakibatkan luka, maka tindakan 
tersebut merupakan pengeroyokan dan diancam pidana 
dengan hukuman kurungan 6 tahun, jika mengakibatkan 
kematian diancam pidana 15 tahun”.
   Terhadap subyek hukum perorangan tentu dengan 
mudah menentukan terjadinya Mens Rea dan Actus 
Reus ini, yaitu tentu saja si perorangan lah pelaku pidana 
tersebut. Namun bagaimana halnya jika yang 
melakukannya adalah Korporasi? Bagaimana menentu-
kan Mens Rea dan Actus Reus nya?, mengingat perbe-
daan antara Korporasi dengan Perorangan sebagai 
Subyek Hukum.
   Penentuan Actus Reus terhadap Korporasi, karena 
Korporasi bukanlah Naturlijke Person (perorangan), 
maka tindakan Korporasi tersebut harus memenuhi 
unsur sebagai berikut :

(Bagian Kedua)

Hukum Pidana 
Bagi Korporasi 

Legal
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Rehat dari rutinitas pekerjaan  yang menguras 
tenaga ketika libur saatnya untuk melakukan 
kegiatan yang lebih santai. Salah satunya 
adalah melakukan kegiatan hobi. Apalagi jika 
melakukan kegiatan hobi bersama teman-
teman yang memiliki hobi sama. Seperti, 
William Nugraha Kusumo Widagdo atau yang 
lebih akrab dikenal William memiliki hobi 
gowes keliling kota Semarang dengan 
teman-temannya yang sekarang telah terg-
abung menjadi komunitas.

  Selain melakukan kegiatan gowes ketika weekend, komunitas ini juga sering melakukan touring bersama. Terakhir dilakukannya touring 
135 km dari Semarang - Borobudur. Ini tentunya menantang tapi menjadi momen membangun kebersamaan dengan kerjasama antar tim 
yang kuat. Tapi juga tetap harus mengutamakan keselamatan. “Di dalam olahraga juga diutamakan keselamatan, ada atribut- atribut yang 
dipersiapkan seperti celana khusus, helm sepeda, topi/bandana, speedometer, pengukur detak jantung dan lain-lainnya.” ujar William.
   Dibalik kesenangan dalam memiliki hobi ada juga dukanya. Ketika sedang gowes bahaya yang paling kelihatan adalah ketika hujan. 
Tentunya, harus melipir terlebih dahulu karena licinnya jalan akan sangat berbahaya juga. “Kami, kalau mau gowes harus cek perkiraan 
cuaca seperti apa. Jadi, sudah terprediksi gowes kemana yang dekat atau yang jauh. Tapi, sering kali juga kami membatalkan kegiatan 
karena hujan dari pagi”.

     Awal mulanya terbentuk komunitas sepeda ini karena seringnya 
berkumpul bersama dengan teman-temannya dalam  kegiatan 
olahraga lain seperti futsal kemudian bersepeda bareng yang 
akhirnya menjadi rutinitas dan membuka jalan bertemu dengan 
orang-orang baru yang senang dengan kegiatan gowes ini. 
     Selain kegiatan sehari-harinya sebagai Vice Member Broker 
Century 21 Platinum, William sudah memiliki hobi gowes sejak 5 
tahun lalu hingga akhirnya terbentuk sebuah komunitas gowes. 
William yang sangat gemar sekali dengan bersepeda bukan hanya 
gowes iseng-iseng saja tapi sering melakukan kegiatan bersama 
dengan komunitasnya di Semarang. William yang juga sudah 
memiliki 2 sepeda yang menjadi andalannya ketika gowes. 
Pertama adalah sepeda balap  dan sepeda gunung (cross 
country). Lama-lama komunitas ini semakin besar dan diberi 
nama “Papa Ngonthel”.

   Komunitas Papa Ngonthel ini juga sering melakukan 
kegiatan-kegiatan amal ataupun acara olahraga ataupun ikut 
berkolaborasi. Serunya gabung dengan komunitas, jadi bisa 
kenalan dengan berbagai orang yang memiliki profesi berbeda-be-
da. Karena memiliki persamaan dalam hobi. Komunitas ini jadi 
merekatkan komunikasi. “Kami pernah melakukan kegiatan yang 
juga diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Yang tadinya 
canggung, tapi karena sama-sama senang dengan gowes malah 
jadinya bisa berbicara banyak hal” 
   Sekarang, hobinya ini sudah menjadi aktivitas ketika weekend. 
Menurut William, jika tidak melakukan kegiatan gowes badannya 
sering cepat pegal dan lelah. Selain itu, keluarga mendukung 
kegiatan William ini, karena banyak manfaatnya. Memang kalau 
hobi yang mengeluarkan energi positif tentu saja akan menghasil-
kan hal positif pula!

Hobi Positif 
Mendukung Karir
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30
Century 21

Indonesia



The Winner News May, 2019.



Di dunia ini sering kali waktu menjadi 
perdebatan. Bahwa apa yang akan 
terjadi di depan sudah diperhitungkan. 
Tapi, nyatanya Tuhan memiliki caran-
ya untuk setiap takdir manusia. Takdir 
memang tidak ada yang pernah tahu.

     Begitu juga Aldri yang  masih memenuhi 
kewajibannya untuk mengantarkan buyer. Hari 
itu dia mendapatkan kabar bahwa terjadi 
perampokan di rumah atasan ditempat istrin-
ya bekerja. 
     Perampokan ini sendiri menjadi begitu 
fenomenal dengan terjadinya penyekapan 11 
orang di dalam kamar mandi. “Waktu itu saya 

mendapat telepon tanggal 26 Desember dan saya terke-
jut karena hal ini”. Aldri sendiri sangat dekat dengan 
keluarga Alm. Dodi Triono ketika lebaran datang, sering 
berkunjung kerumah keluarga Almarhum. Kedekatan ini 
karena hubungan kerja yang sudah terjalin antara istri 
dengan keluarga almarhum yang sudah terjadi lebih dari 
10 tahun. 
   Hubungan ini sudah menjadi seperti saudara sendiri. 
“Setelah kejadian, keluarga meminta saya untuk 
menjualkan rumah tersebut. Saya sudah memiliki ikatan 
dengan rumah tersebut karena memiliki sejarah dan 
makna sendiri bagi saya”.

RUMAH TRAGEDI 
DI PULOMAS 

SUKSES  TERJUAL! 

Alkhudri Ikhwan Karmani 
Century 21 Rasi Utama
Master Bronze
century21.co.id/aldri.karmani
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     Awal tahun 2019 ini tepatnya bulan Maret rumah 
itupun terjual. Tentunya, tidaklah mudah menjual rumah 
yang memiliki sejarah kurang baik. Aldri yang sudah 
sering melihat rumah tersebut sangat senang dengan 
arsitektur yang dirancang oleh Alm. Dodi Triono. Terle-
pas dari sejarahnya, desain rumah ini begitu elegan, 
rapih dan ada kolam renang. Tidak ada terkesan seram 
pada rumah itu, Aldri juga menyayangkan pihak- pihak 
yang mencoba untuk mengambil manfaat dengan mem-
bentuk cerita-cerita aneh pada rumah ini. 
      Rumah ini tentunya menantang sekali untuk dijualkan 
oleh agen properti. Jelas, tidak mudah tapi terlepas dari 
hal itu Aldri juga selalu membersihkan rumah tersebut 
dan melakukan open house  terhadap rumah itu. Kejuju-
ran menjadi modal utamanya dalam menjualkan rumah 
ini. 

  Tidak ada yang ditutupi oleh Aldri, dia selalu menyam-
paikan dan menunjukkan tempat kejadian. “Sering saya 
mendapatkan orang-orang yang datang ke open house  
hanya untuk tahu tempat kejadian. Saya jadi merasa 
seperti melakukan tour kepada orang-orang ini” 
  Berjalan 1,5 tahun usahanya dengan bantuan dari 
rekan-rekan agen properti lain. Akhirnya Aldri mampu 
menjual rumah tersebut dengan harga yang bagus. 
Prosesnya tentu tidak mudah untuk mencocokkan harga 
dengan buyer. “Pembeli ini juga tidak berpikir apapun 
ataupun merasa ketakutan dengan rumah ini”.
  Setiap lika-liku proses jual beli terutama yang memiliki 
sejarah ini. Aldri malah mendapatkan hikmah dan berkah 
dengan berdatangan tawaran untuk menjual rumah 
yang memiliki sejarah terkesan menyeramkan. 

Setiap pekerjaan ada risiko dan proses yang tentunya tidak mudah. Tapi, tinggal bagaimana kita 
menyikapinya. Setiap jalan pasti ada caranya masing-masing, jangan pernah pilih-pilih listingan 
siapa tahu itu malah menjadi golden ticket Anda untuk sukses.  

“Belum lagi dari media online  dan 
stasiun televisi yang mencoba meli-
put. Mengaitkan dengan hal-hal mistis, 
padahal rumah ini memiliki interior 
yang cantik sekali” 

Alkhudri Ikhwan Karmani 

     Keakraban keluarga Aldri dengan Almar-
hum bukan hanya ikatan biasa. Dengan 
pemikiran untuk menolong keluarga Almar-
hum, Aldri pun menyanggupi untuk memban-
tu menjualkan rumah tersebut. 

http://bit.ly/AldriC21
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Training Create21 angkatan 430 
   Dilaksanakan pada tanggal 12-14 
Maret 2019. Training ini diadakan di 
kantor C21 Metro JGC. Peserta yang 
mengikuti training terdiri dari beber-
apa kantor cabang Century 21. Peser-
ta yang mengikuti training, yaitu 
Fendy Chandra (C21 Metro), Lia 
Permata Sari Tjong (C21 Metro), 
Muhammad Yunus (C21 Metro), 
Reno Adi Pranoto (C21 Metro), Triya-
ny (C21 Metro), Arif Akbar (C21 Metro 
1), Dwi Hidayati (C21 Metro 1), Giawa-
ti Kurnia (C21 Metro 1), Indra Sugih 
Harja (C21 Metro 1), Tyrone Thomas 

Rizmara (C21 Metro 1), Yensi Perwirasari (C21 Metro 1), Ardi Wiradinata (C21 Metro 2 JGC), Hidayat (C21 Metro 2 
JGC), Lianna Surya Wipassana (C21 Metro 2 JGC), Nurita Sipahutar (C21 Metro 2 JGC).

Training Create21 angkatan 431 
   Dilaksanakan dari 18-21 Maret 2019. 
Training ini diadakan di DBS Tower, Cipu-
tra World 1 lt. 9. Peserta yang mengikuti 
training terdiri dari beberapa kantor 
cabang Century 21. Peserta yang mengi-
kuti training, yaitu Pramudya Wirawan 
(C21 Crystalys), Abdullah Ridwan (C21 
Excellent), Yohanes Kristanto (C21 
Harvest), Sisilia (C21 Mediterania 10), 
Andi Halim (C21 Mediterania 3), Jessica 
Moniaga (C21 Mediterania 8), Asmia 
(C21 Pinangsia), Budi Santoso (C21 
Pinangsia), Sardan (C21 Prima), 
Ismaelanton Z Umbas (C21 Prima 
Arcade 2), M.Joko Pranoto (C21Prima 
Arcade 2), Essry Endah Purawati (C21 
Rasi Utama), Metty Kusmayatin (C21 
Rasi Utama), Teuku Faizal Shiddiqie 
(C21 Rasi Utama),  Fri Hermawan (C21 
South Wing), Edward Eryanto (C21 United), Muttaqin (C21 United), Rian Hidayat (C21 United), Choiruddin (C21 Zawa), 
Etri Wijayanti (C21 Zawa), Hendra Gunawan (C21 Zawa 3), Brenda Novinia (C21 Prioritas).

Welcome to 
New Family 
Century 21 
Indonesia!

Kesiapan untuk melayani owner dan buyer 
bukan hanya berdasarkan apa yang terjadi 
dilapangan saja. Tapi, harus ditambahkan 
dengan tekad yang kuat dan pengetahuan dasar 
dunia properti. Terutama dengan pertan-
yaan-pertanyaan basic. Sepele malah ini menja-
di fundamental. Untuk itu marketing selalu 
mendapatkan pembekalan melalui training 
Create 21. Disini menjadi peluang agen properti 
untuk dapat meningkatkan diri untuk memberi-

kan pelayanan dan pengala-
man bagi klien. Tetap 
semangat untuk belajar dan 
mencari peluang teman- 
teman agen!

Create 21
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Training Create21 angkatan 432 
   Dilaksanakan dari 8-10 April 2019. Training 
diadakan di Dewi Jaya, Cilegon. Peserta yang 
mengikuti training, yaitu Abdul Rojak Yokapisa, 
Delina Suherni Hutagaol, Eli Sulastri, Handoko, 
Hannaria Bangun, Juniarti Lumban Tobing, Rini 
Darmanti, Titin Sumarni.

Training Create21 angkatan 433
   Dilaksanakan dari 22-25 April 2019. Training 
diadakan di  DBS Tower, Ciputra World 1 lt. 9. 
Peserta yang mengikuti training terdiri dari beber-
apa kantor cabang Century 21. Peserta yang 
mengikuti training, yaitu Leonardi Tanzil  (C21 
Champion), Anna Theresia (C21 Crystalys), Rini 

Agustinah (C21 Crystalys), Alfredo G.Mosselman (C21 Gading Boulervard), Cindy AY Malibulum (C21 Gading 
Boulervard), Stanley Felix Hanggodo (C21 Gold), Williana Wihanda (C21 Grand Pajajaran), NG, Andry Wijaya (C21 Integ-
rity), Syukur Iman Zebua (C21 Integrity), 
Raffel Pratama (C21 Mediterania), 
Benyamin (C21 Pratama), Budi Prase-
tyo Utomo (C21 Pratama), Imelda 
Puspasari (C21Pratama), Andi Eka 
Prasetyanto (C21 Prima Arcade), 
Darmadi (C21 Prima Arcade), Hendra 
Pratiyakso (C21 Prima Arcade), Firman 
Siaga Silalahi (C21 Rasuna), Novianto 
Purnomo (C21 Rasuna), Yusuf Hidayat 
(C21 Rasuna), Isna Octa Prastya (C21 
Revival), Aris Hadi (C21 United), Indra 
Pratama (C21 United), Roi Pratama 
(C21 United), Shinta Indrapuri (C21 
United), Badru Tamam (C21 Zawa 3). 

April

Training Create21 angkatan 434
   Dilaksanakan dari 6-8 Mei 2019. Train-
ing diadakan di Century 21 Wiraland, 
Medan . Peserta yang mengikuti training 
yaitu, Ricky, Rudi Halim, Novendi, Windi 
Putri, Vanesha Vionelli, Jimmy,  Tantowi, 
Herman, Devani Wiranti, Vincent Livency, 
Ferry Tanzil, Kesyara Angela, Rahmita Prasis-
ka, Vindya Emilyn, Erwin, Sonya Asmah Dhan-
iar, Rindy Alecia BR Sembiring, Andy Andreas, 
Surya Darma, Sofi, Antony, Bintang Hotmaria 
Saragih Turnip, Antonio Onasi, Jhonsen 
Muliana, Riza Hariadi Halim Chan, Rudy 
Walitan, Davin Mulia, Padli, Hendiyanto, 
Yento, Afrizal, Rocky Chentra, Erfin, Edy 
Franstio, Agus Salim, Yohanna Fransisca.

22-25 April 2019

Create 21
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Office Activity

Bulan Ramadan waktunya kumpul seru dengan 
teman, keluarga dan rekan kerja. Century 21 Liberty 
dengan seluruh tim melakukan buka bersama. 
Acara ini dilakasanakan pada hari Kamis 23 Mei 
2019 di Tjendana Bistro, Sukajadi.  Selain melakukan 
kegiatan buka bersama tapi juga melakukan 
kegiatan game bersama secara berkelompok. Pasti-
nya seru banget kegiatan ini dan membantu kerjasa-
ma antara tim di Century 21 Liberty.

Extraordinary Ramadan 
Century 21 Liberty

Momen Ramadan memang menjadi kesempatan 
untuk  berkumpul bersama yang sayang banget 
untuk dilewatkan. Bukber paling seru nih mengguna-
kan baju warna putih dengan retoran tema tropical 
dipilih oleh tim Century 21 Mediterania 5. Kesem-
patan ini menjadi saling bertukar cerita dan tentunya 
foto bersama seru. Makin sukses buat Century 21 
Mediterania 5.

Bukber ala Tropical 
Century 21 Mediterania 5 

   Silahtruahmi bersama dengan 
partner dan tim kerja tentunya akan 
semakin bila dapat berkumpul. Di 
bulan Ramadan, momen ini diguna-
kan oleh kantor Century 21 Pinang-
sia untuk dapat berkumpul dengan 
partner dan tim. 
  Semoga dengan adanya acara 
bukber Century 21 Piangsia semak-
in berkembang dan closing selalu 
lancar.

   Bulan Ramadan memang menjadi 
bulan penuh silahturahmi. Momen 
ini menjadi ajang untuk merekatkan 
hubungan. 
  Pada tanggal 15 Mei 2019, keluar-
ga Member Broker Century 21 
Indonesia buka bersama dengan 
Jababeka. Mari saling jaga silahtu-
rahmi yang baik.

Buka Bersama
Century 21 Pinangsia

   Inilah aksi peduli Century 21 
Mediterania 6 ke Panti Asuhan 
Pelayanan Bhakti. Aksi ini bukan 
hanya berbagi tapi juga sebagai 
bentuk rasa kasih untuk sesama.
  Semoga transaksi semakin lancar 
dan closing makin banyak bagi 
Century 21 Mediterania 6. Jangan 
lupa untuk berbagi kepada sesama 
ya teman-teman agen!

Bakti Sosial
Century 21 Mediterania 6

Meeting + Iftar 
Century 21 Prioritas
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   Keseruaan bukber Century 21 Zawa Group bukan hanya 
melakukan kegiatan buka bersama tetapi juga ada Product 
Knowledge dari Jababeka. Acara ini dilakukan pada hari 
Selasa, 21 Mei 2019 di Aula Mediterania Garden Residences 
2. Semoga acara ini membuat keluarga Century 21 Zawa 
Group semakin kompak dan closing makin banyak di tahun 
ini!

   Keluarga besar Century 21 Prioritas melakukan 
meeting bersama sekaligus bersilahturahmi 
dengan buka puasa bersama. 
   Acara ini sangat berkesan dan tentunya 
mendekatkan agen properti Century 21 Prioritas 
tentang beberapa update terbaru. Sukses dan 
semakin jaya Century 21 Prioritas!

   Sebelum penutupan bulan Ramadan masih ada kesem-
patan untuk bertemu dan berkumpul dengan rekan-rekan 
kerja da lam buka bersama. Century 21 Metro Group melaku-
kan buka bersama, kehangatan ini sangat terasa diantara tim 
Century 21 Metro. 
   Kekompakan mereka juga terasa dengan merayakan ulang 
tahun Bapak Michael dari Century 21 Metro Group. Semoga 
kebersaman ini dapat membentuk tim yang semakin solid. 

Bukber MB
Century 21 Indonesia with Jababeka 

Buka Bersama di Rumah Putih 
Century 21 United

Buka Bersama
Century 21 Metro Group

   Buka bersama paling ribet itu menyocokkan 
jadwal antara tim yang  berujung malah wacana. 
Nah, tapi Century 21 Platinum, anti wacana nih 
melakukan kegiatan buka bersama dengan seluruh 
tim dengan Member Broker, staff, dan marketing. 
Semoga Century 21 Platinum semakin solid dan 
berkembang menjadi agen properti pilihan warga 
Semarang

   Buka puasa menjadi momen yang ditunggu-tunggu ketika 
Ramadan tiba. Momen ini dimanfaatkan juga oleh Century 21 
United bersama dengan Member Broker dan staff. Keseruan-
nya bisa mengenal teman satu kantor dengan lebih baik lagi. 
Siapa tahu bisa co-broking,sama sukses pastinya senang. 
Tetap semangat dan selalu sukses untuk Century 21 United!

Bukber Anti wacana 
Century 21 Platinum  

Buka Bersama
Century 21 Zawa
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By Mark Manson   

Sebuah buku dari penulis Mark 
Manson tentang menjadi priba-
di  yang bodo amat. Tapi, bodo 
amat yang diterangkan Mark 
Manson ini adalah bukan berarti 
untuk berhenti memotivasi diri. 
Hal ini malah menjadikan kita 
untuk memotivasi diri menjadi 
pribadi dengan tidak mudah 
terprovokasi dengan lingkun-
gan. Salah satu contohnya 
melihat teman yang sudah 
sukses dan sudah memiliki 
berbagai investasi malah mem-
buat kita stress hingga depresi 
dan down.   

Hidup pastinya ada yang disebut 
perjuangan, tapi buku ini menjadi 
motivasi kita untuk bersikap 
bodo amat tentang hal-hal yang 
tidak penting dan dapat melihat 
mana yang harus kita prioritas-
kan dalam hidup ini. Kata-kata 
dalam buku ini sederhana sesuai 
dengan apa yang terjadi pada 
waktu sehari-hari sehingga 
sangat rileks dalam membaca 
buku ini. 

Selain itu, pengajaran tentang 
untuk mencintai diri sendiri 
kemudian memaafkan diri sendi-
ri juga menjadi poin yang 
ditekankan. Karena ini menjadi 
poin yang penting untuk kembali 
percaya diri ditengah permasala-
han yang terjadi.

Hal inilah yang ingin diterang-
kan oleh Mark Manson bahwa 
rata-rata penyakit yang dan 
masalah itu biasanya dicipta-
kan dari pemikiran kita sendiri.
Padahal mungkin saja kalau 
kita bersikap bodo amat dengan 

teman kita yang sudah sukses 
ini malah membuat kita fokus 
dengan perkembangan diri kita. 

Membaca buku sangat dianjur-
kan untuk menambah wawa-
san juga memperdalam ilmu 
dan bisa untuk memotivasi diri 
untuk menjadi pribadi yang 
lebih baik lagi. Buku yang men-
jadi best seller menurut New 
York Times seperti The Subtle 
Art Of Not Giving a F*ck menja-
di sebuah pilihan yang tepat. 

Book Review
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SCentury 21 Liberty

Mau maju menjadi yang 
terbaik itu kuncinya 
fokus.

S U S A N T I
Century 21 Primera
Support Agen 
Properti adalah 
fokus melayani.

S I N C U N G
F I R D A U S

Century 21 Prioritas
Jangan takut 
memulai, sebelum 
kita mencoba.

Century 21 Zawa
Fulltime and 
Full Hard.

R O C K Y
T A G A H

Modal Agent Property: 
Mental, Mindset, 
dan Usaha.

R I K A
S E F I A N I

Century 21 Champion

Century 21 United
Juallah Profesionalitas 
dan kejujuran kepada 
klien.

M E R R Y
B A S R I L

Century 21 Metro
Property agent isn’t just 
about property, it’s the 
art of connecting 
people’s dream.

C Y N T H I A
H A N

Agen properti harus 
punya komitmen besar 
untuk sukses.

N O V I A N A
TJ U N G

Century 21 Mediterania 9

V I C T O R
S A R A Y A R

Promosikan usaha Anda melalui  
The Winner News

Informasi pemasangan iklan hubungi:

0877 8633 1222 (Agung)

marcomm.century21@gmail .com

021 -  2988 2121
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