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DEFY MEDIOCRITY
ZAMAN yang serba teknologi membuat perubahan
perilaku terhadap konsumen dalam aspek jual beli.
Konsumen zaman sekarang menjadi lebih cepat, tepat,
dan minimalis. Kemajuan teknologi juga yang membuat konsumen menuntut proses jual beli serba instan.
Konsumen zaman sekarang juga mengharapkan ketepatan dan kecepatan informasi sehingga transparansi
informasi menjadi hal yang sangat penting dalam membangun kepercayaan. Sebagai respon positif terhadap
perubahan perilaku konsumen, Century 21 melakukan
beberapa pembaharuan agar senantiasa relevan terhadap perubahan pasar.
Century 21 bukan hanya ingin menjadi terbaik tetapi
menjadi pionir dalam pergerakan industri broker. Sejalan
dengan hal tersebut, Century 21 saat ini di usianya yang
ke 47 tahun akan memimpin perubahan baru dengan
menjadi brand yang melekat dan diterima oleh generasi
mendatang dengan tetap mempertahankan profesionalitas dan kualitas yang tinggi. Bahkan, Century 21
ingin menjadi brand yang lebih dekat dan erat dengan
konsumen masa depan.
Ketika kita menjual properti banyak cerita menarik yang
tentu telah kita alami. Mulai dari proses pemasaran,
negosiasi, transaksi, dan belum lagi harus memahami
beberapa regulasi yang semakin kompleks. Rangkaian
proses ini mungkin merupakan hal “biasa” bagi agent
yang telah memiliki jam terbang tapi lain halnya bagi
sebagian besar agent yang belum memiliki pengalaman
yang cukup. Kondisi paling umum yang terjadi adalah
mereka merasa bingung (nervous) pada saat bertemu
dengan klien, hal ini mayoritas disebabkan minimnya
pengetahuan / market knowledge yang mereka miliki,
ditambah lagi dengan kemampuan presentasi dan negosiasi yang juga pas-pasan. Tanpa adanya bimbingan dan
motivasi yang membangun baik dari leader maupun dari
member broker nya, mereka akan menghadapi stress
akibat dari kegagalan dan penolakan yang diterima pada
saat proses pembelajaran ini berlangsung. Apabila hal
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DIRECTOR’S NOTE
ini berlangsung terus menerus, tidak sedikit dari mereka
yang lalu menyerah dan keluar dari industri ini, mereka
berkesimpulan bahwa selling is not easy.
Fenomena ini dipahami oleh Century 21 sebagai gejala
Mediocrity, menurut kamus Bahasa Inggris, Mediocrity
berasal dari kata “mediocre” yang artinya biasa-biasa
saja dan tidak istimewa. Harus disadari bahwa banyak
dari agent properti sebenarnya memiliki kemampuan
yang Mediocre (biasa saja) sehingga terkadang mereka
berpendapat bahwa untuk bisa sukses jualan itu harus
didahului oleh faktor keberuntungan (hoki). Gejala inilah
yang perlu diluruskan, dengan memanfaatkan teknologi
dan global network yang sudah established ditambah
dengan dukungan dari brand yang sudah kuat akan
membuat peluang “naik kelas” bagi agent yang mediocre
menjadi “super” agent dan pada akhirnya akan mampu
men-deliver ekspektasi konsumen.
Rebranding process dari Century 21 membawa misi Defy
Mediocrity + Deliver Extraordinary Experience. Kami
percaya bahwa untuk dapat memberikan pengalaman
positif yang berkesan bagi konsumen harus didahului
dengan meningkatkan kualitas dari agent itu sendiri.
Agent zaman now harus senantiasa dinamis dan responsif terhadap segala macam perubahan situasi pasar dan
tantangan yang muncul, oleh karena itu diperlukan suatu
connectivity terhadap sumber informasi yang valid.
Sejak 2 tahun yang lalu, Century 21 Indonesia berkomitmen untuk memprioritaskan pengembangan teknologi dan saat ini kita telah memiliki system aplikasi yang
dirancang untuk menghubungkan seluruh listing agent,
yang pada akhirnya, segenap market informasi akan tersedia secara real-time di dalam genggaman. Beberapa
fitur memang masih dalam tahap pengembangan, akan
tetapi saat ini kita sedang menuju kepada sebuah visi
yang akan memanfaatkan teknologi untuk membuat
proses penjualan di masa depan menjadi lebih mudah
dan lebih aksesible untuk semua agent.
Akhir kata, saya juga ingin mengajak anda semua
untuk hadir di acara IPAF 2018 yang akan diadakan pada
tanggal 9 Agustus mendatang. Acaranya dijamin seru
dan pasti bermanfaat bagi kita semua, manfaatkan
momen yang spesial ini untuk ber-networking sekaligus juga men-charge kembali motivasi kita agar sisa 6
bulan lagi di tahun 2018 ini dapat kita manfaatkan dengan
optimal.
Sampai bertemu di IPAF 2018 !
Century 21 Big, Bold, Ambitious
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TOP MARKETING ASSOCIATES

TOP 5 Marketing Associate by Personal Commission

MARET 2018 TOP 5 WILAYAH JABODETABEK

1

2

Endang Kumalasari

CENTURY 21 Prima Arcade
Master Gold

3
Wenwen

CENTURY 21 Mediterania 9
Marketing Associate

4

Fendri Rudianto

CENTURY 21 Champion
Senior Associate Manager

5

Thomas Gunawan

CENTURY 21 Mediterania
Senior Associate Manager

Handy Ho

CENTURY 21 Mediterania
Master Gold

MARET 2018 TOP 5 WILAYAH NON JABODETABEK

1

2

Budiman Eric Tunilan

CENTURY 21 Best
Senior Marketing Associate

3
Toni Lee

CENTURY 21 Mediterania 5
Senior Associate Manager

4
Aisyah A.

CENTURY 21 Best
Master Bronze

5
Dewi Chang

CENTURY 21 Mediterania 5
Marketing Associate

Fenny Setyaningsih
Munandar

CENTURY 21 Liberty
Senior Associate Manager

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | Maret 2018

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | Maret 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

APRIL 2018 TOP 5 WILAYAH JABODETABEK

1

2
Handy Ho

CENTURY 21 Mediterania
Master Gold

Yen Varen Lumbantobing
CENTURY 21 Prioritas
Marketing Associate

3

4
Yoeliati

CENTURY 21 Prioritas
Marketing Associate

5
Dewi Chen

CENTURY 21 Mediterania 3
Master Gold

Fatma Fang

CENTURY 21 Mediterania 1
Senior Associate Manager

APRIL 2018 TOP 5 WILAYAH NON JABODETABEK

1
Ellys Taslim Kohar

2

CENTURY 21 Liberty
Senior Associate Manager

Liana Gunawan

CENTURY 21 Westpoint
Master Bronze

3

4
Eddy Kusna

CENTURY 21 Liberty
Associate Manager

5

Cahyadi Lisani

CENTURY 21 Estate
Senior Marketing Associate

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | April 2018

Julius Widjojo

CENTURY 21 Liberty
Marketing Associate

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | April 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

MEI 2018 TOP 5 WILAYAH JABODETABEK

1

2
Handy Ho

CENTURY 21 Mediterania
Master Gold

3
Herry Yang

CENTURY 21 Mediterania 2
Master Gold

4

Endang Kumalasari

CENTURY 21 Prima Arcade
Master Gold

MEI 2018 TOP 5 WILAYAH NON JABODETABEK

1

2
T. Heny

CENTURY 21 Liberty
Senior Associate Manager

Agung Murdhana

CENTURY 21 Westpoint
Master Bronze

3

5
Kelvin Yap

CENTURY 21 Mediterania
Master Bronze

Haryanto Pramono
CENTURY 21 Zawa
Marketing Asociate

4

Verawati Gosal
CENTURY 21 Best
Master Silver

5
M. Yusuf Kamil
Bahtimi

Fenny Setyaningsih
Munandar

CENTURY 21 Primera
CENTURY 21 Liberty
Senior Associate Manager Senior Associate Manager

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | Mei 2018

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | Mei 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)

MARET 2018

APRIL 2018

MEI 2018

TOP 5 OFFICES BY GCC REGION 1
1. CENTURY 21 Mediterania
2. CENTURY 21 Mediterania 3
3. CENTURY 21 Prima Arcade
4. CENTURY 21 Mediterania 9
5. CENTURY 21 Zawa 3

TOP 5 OFFICES BY GCC REGION 1
1. CENTURY 21 Mediterania 3
2. CENTURY 21 Prioritas
3. CENTURY 21 Mediterania
4. CENTURY 21 Mediterania 1
5. CENTURY 21 Zawa 2

TOP 5 OFFICES BY GCC REGION 1
1. CENTURY 21 Mediterania
2. CENTURY 21 Mediterania 3
3. CENTURY 21 Prima Arcade
4. CENTURY 21 Mediterania 2
5. CENTURY 21 Zawa

TOP 3 OFFICES BY GCC REGION 2
1. CENTURY 21 Mediterania 5
2. CENTURY 21 Liberty
3. CENTURY 21 Westpoint

TOP 3 OFFICES BY GCC REGION 2
1. CENTURY 21 Liberty
2. CENTURY 21 Westpoint
3. CENTURY 21 Estate

TOP 3 OFFICES BY GCC REGION 2
1. CENTURY 21 Mediterania 5
2. CENTURY 21 Liberty
3. CENTURY 21 Westpoint

TOP 2 OFFICES BY GCC REGION 3
1. CENTURY 21 Best
2. CENTURY 21 Primera

TOP 2 OFFICES BY GCC REGION 3
1. CENTURY 21 Primera
2. CENTURY 21 Best

TOP 2 OFFICES BY GCC REGION 3
1. CENTURY 21 Best
2. CENTURY 21 Primera

M A R K E T I N G A S S O C I AT E O R B I T ( M A R E T - M E I 2 0 1 8 )

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.

CENTURY 21

THE ACHIEVERS

T H E AC H I E V E R S R E CO G N I T I O N
ACARA “The Achievers Recognition” yang dilakukan secara berkala setiap 2 bulan menjadi simbolik
pemberian penghargaan bagi Marketing Associates
yang telah mencapai target setiap bulannya. Acara
ini menjadi ajang untuk berkenalan dan bertemu dengan Marketing Associates lainnya untuk mempunyai
koneksi lebih luas lagi. Acara ini dilaksanakan di DBS
tower lantai 9, Century 21- Ciputra World 1. Acara ini
secara berkala diselenggarakan guna mengapresiasi
dan diharapkan dapat memotivasi dan membakar
semangat para Marketing Associates untuk terus
meningkatkan performa Marketing Associates dari
setiap kantor. Selain itu, juga mendorong untuk bisa
berkompetisi secara positif dalam industri ini. Acara
ini juga memberikan kesempatan bagi para Marketing Associates untuk bisa merasakan pengalaman yang sama dengan Top Marketing Asssociates
di Century 21.

dunia broker sendiri masih awam penggunaan sosial
media untuk melakukan personal branding. Apalagi
menggunakan nama brand Century 21 yang telah
besar namanya untuk kian membesarkan nama kita
di mata umum.

Acara The Achievers Recognition dibuka oleh Bapak
Daniel Handojo selaku Associate Executive Director
Century 21 Indonesia beliau semakin percaya dengan
peningkatan yang dilakukan oleh para Marketing
Associates. Brand Century 21 yang semakin menunjukkan perubahan memberikan warna baru bagi
para Marketing dan umum tentang brand yang mulai
lebih dekat dengan fenomena yang sedang terjadi saat ini. Inilah yang diangkat oleh Bapak Margo
Khusiono selaku Member Broker dari Century 21
Prioritas tentang eksploitasi sebuah brand besar
seperti Century 21 untuk optimasi personal branding. Materi ini menjadi kian menarik karena dalam

Sesi ini menjadi menambah wawasan untuk seluruh
The Achievers mengenai personal branding. Menggunakan brand yang telah dikenal makin mudah
untuk kita menjadikannya sebagai identitas diri yang
dikenal oleh banyak orang. Untuk meningkatkan
kinerja dan sebagai bentuk apresiasi, semua marketing juga diberikan sertifikat monthly achievers. Ini
juga menjadi kebanggaan tersendiri dalam memotivasi diri bagi para Achievers yang lebih baik kedepannya. Selamat kepada seluruh The Achievers yang
telah mendapatkan penghargaan. Semoga ini bisa
menjadi motivasi baru untuk lebih giat lagi mengejar
target tahun ini. ***

Bapak Margo juga memberikan beberapa tips
untuk menggunakan jaringan seluas-luasnya dalam
melakukan personal branding. Semakin besarnya nama kita dikalangan dunia properti dan
makin kuatnya personal branding tentu akan
membuat kita lebih dikenal oleh banyak orang.
“Sudah berdiri di bawah brand yang besar, sangat disayangkan jika tidak memanfaatkannya untuk
personal branding”. Century 21 Indonesia menjadi
brand yang telah berdiri hampir 21 tahun di Indonesia
mengerti bahwa dibutuhkan suatu perubahan untuk
lebih dekat dengan klien dan marketing.

CENTURY 21
INDONESIA
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CENTURY 21

BROKER INSIGHT

Kahar Halim

Member Broker
Century 21 Zawa Group

MARKETING
IS MY WAY!

JAKARTA selalu menawarkan pilihan hidup bagi
pendatang baru yang ingin memulai karirnya hingga
sukses. Inilah yang menjadi daya tarik Kahar Halim
untuk hijrah dari Malang ke Jakarta. Perantauannya ke Jakarta bisa dibilang nekat, karena Kahar
Halim tidak begitu mengenal daerah Jakarta. Tekad
bulat Kahar Halim untuk menjadi marketing sukses
menjadi tujuan utama untuk merantau di Jakarta.
Mengawali perjalanan karirnya pada tahun 2001,
merantau ke ibukota dengan menjajaki setiap sudut
Kelapa Gading hingga Cakung untuk melamar
pekerjaan sebagai marketing mobil. Tidak membuahkan hasil menjadi marketing mobil, perjalanan
karirnya pun mendapatkan titik cerah dengan menjadi marketing properti. Menjalani profesi marketing
dengan rajin tapi gaya hidupnya membuat terlena
karena sudah merasa mampu. Beliau mengambil
langkah mundur dan kembali ke Surabaya. Hidup ini
adalah pilihan, Kahar Halim memilih untuk berjuang
kembali dari nol untuk mendapatkan kembali mimpinya. Kemudian menggeluti kembali bidang properti
dengan menjadi marketing in house di berbagai
pengembang ternama di Indonesia.
Telah menjalani bekerja di dunia broker kemudian
pindah ke marketing in house ternyata membuatnya
merasa jenuh karena tidak terbiasa dengan pola
kerja yang berbeda. Halim kemudian berpikir “Kemana lagi saya melamar?”. Sudah memiliki networking
dan telah mengetahui dunia properti akhirnya tercetus dalam pikiran Halim untuk menjadi pengusaha
di dunia broker properti. Hanya bermodalkan kamar
kos-kosan dengan komputer, printer dan telepon,
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bersama dengan dua kawannya kemudian dia membangun lokal agen. Inilah cikal bakal nama Zawa terbentuk dimana dia dan dua kawannya membangun
usaha ini. Semakin besar Zawa, Halim akhirnya bergabung dengan brand yang dia percaya dan yakini
akan membawa kantornya menjadi lebih besar yaitu
Century 21. Dengan kerja kerasnya menjadi Member
Broker dengan brand yang telah besar namanya,
Halim sekarang telah memiliki 3 kantor cabang.
Bekerjasama dengan istrinya sekarang Century 21
Zawa Group menjadi lebih besar lagi. Prestasinya
selama menjadi Member Broker juga telah mendapatkan berbagai prestasi baik dari developer
dan juga menerima Best Primary Project selama
2 tahun berturut-turut di acara Annual Award and
Recognitions oleh Century 21. Kahar Halim membangun kantornya dengan mimpi yang sama oleh
marketing associatesnya. Kahar Halim membangun
kantornya dengan mimpi yang sama dengan
marketing - marketing yang handal yang sekarang
telah menjadi top marketing terbaik dari Century
21 Zawa Group. Kepiawaian dan kesederhanaannya membangun usaha dengan para MA di Century
21 Zawa yang akhirnya memberikan kenyamanan
tersendiri bagi para MA di kantor. Karena MA merasa
menemukan keluarga sekaligus teman untuk bertukar pikiran dalam pekerjaan. Inilah yang ingin
dibangun Halim tidak ada rasa senioritas terhadap
yang lama dan baru baik tua dan muda tapi semua
punya hak yang sama dalam meraih kesuksesan.
Semua orang mempunyai kesempatan yang sama,
seperti Kahar Halim untuk menjadi orang yang sukses
dengan prestasi. AF

CENTURY 21

BROKER INSIGHT
Yohanes Adam (Century 21 Zawa 3):

MENJADI YANG TERBAIK HARUS
KERJA KERAS DAN BERNAUNG
DI BRAND YANG TEPAT

SUDAH banyak kisah sukses tentang anak rantau yang
memulai karirnya di Jakarta. Tidak semua orang bisa
bertahan untuk meraih mimpi di Jakarta. Ada yang
mungkin kembali ke kampungnya karena merasa
kalau di desanya dia bisa lebih maju daripada di kota.
Tapi, nasib seseorang berbeda tergantung pemikiran
individu tersebut. Seperti Yohanes Adam Setiawan
atau yang lebih dikenal dengan Adam, berkat kegigihannya sekarang, Adam menjadi salah satu Marketing Associate terbaik di Century 21 Zawa 3.
Merantau dari kota Surabaya ke Jakarta bukan hal
mudah tapi dengan tekad kuat, Adam ingin memulai langkah baru yang lebih baik membuatnya bersemangat untuk menjajaki kehidupannya di Jakarta.
Sama sekali tidak mengetahui kota Jakarta dan tidak
mempunyai sanak saudara, tidak mengalahkannya.
Adam mencari cara untuk bisa memulai karirnya ini.
Bertemu dengan salah satu kenalannya di Surabaya
mengantarkan Adam untuk memulai karir sebagai
Marketing Associate di Century 21 Zawa 3. Tepatnya
tahun 2016, menjadi lembaran baru bagi Adam
untuk mengenal seluk beluk dunia broker properti.
Adam sama sekali tidak tahu menahu tentang dunia
broker properti maupun tentang daerah di Jakarta. Tapi, ketidaktahuannya ini yang membuatnya
untuk terus belajar dan menggali terus tentang dunia
broker properti. Hanya dibutuhkan waktu seminggu
ketika bergabung dengan Century 21 Zawa 3 hingga
akhirnya Adam pecah telor.

Semangat Adam yang bersungguh-sungguh inilah
yang membuatnya jeli dalam melihat peluang.
Langkah pertamanya ketika mengenal dunia broker
properti adalah amati dengan baik tentang marketing yang telah berhasil melakukan transaksi contohnya seperti cara kerja dan untuk memiliki hubungan
baik. Semua hal dilakukan untuk mencapai target
yang Adam inginkan, seperti melihat properti di salah
satu daerah Thamrin diselami setiap sudut properti
tersebut baik dari kelebihan dan kekurangan properti tersebut. Setelah, selama seminggu bergabung
akhirnya pecah telor, ini yang membuat Adam
semakin termotivasi untuk mencapai targetnya
apalagi setelah melewati training. Banyak cerita yang
tentunya membuat Adam dapat bertahan dalam
bisnis ini, seperti bertemu dengan klien yang telah
diincar oleh agen properti kawakan tapi hal ini tidak
membuatnya getir tapi malah tertantang untuk
mendekati klien tersebut.
Setiap pekerjaan tentu ada tantangannya masingmasing tapi kalau Adam tidak bekerja keras mungkin dia tidak akan pernah sampai di titik yang sama
dengan rekan-rekannya yang telah sukses. Semua
jerih payahnya tidak serta merta datang tapi pembekalan diri dan mengamati peluang itulah kuncinya.
Keberanian untuk melangkah ke Jakarta tidak hanya
sebuah angan kosong yang dia ciptakan tetapi malah
prestasi yang dia torehkan dalam karirnya. Apalagi
sekarang Adam telah meraih reward Star Club dan
baru saja bepergian ke Dubai. Inilah bukti bahwa
kalau Anda berniat dengan bersungguh-sungguh,
ulet dan gigih, semua usaha tidak akan membohongi
hasil setiap mereka yang tetap berusaha. AF
CENTURY 21
INDONESIA
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BROKER INSIGHT
Verawati Gosal (Century 21 Best):

#PEREMPUANSUKSESDIDUNIAPROPERTI
APA yang Anda bayangkan ketika seseorang bekerja dalam dunia
properti? Rata-rata akan membayangkan seorang laki-laki yang
memakai jas rapih sedang berbicara tentang properti. Segelintir
orang yang akan membayangkan sosok perempuan. Sekarang
zaman sudah berubah tidak seperti di zaman Kartini, yang pada
zaman itu wanita hanya bisa bermimpi untuk memiliki kehidupan
layaknya seorang laki-laki. Dengan zaman yang semakin maju
pemikiran lebih terbuka sehingga perempuan dapat bermimpi
yang sama dengan laki-laki. Mimpi ini juga ada dalam diri seorang
marketing properti dari timur Indonesia yang terletak di Makassar. Bermimpi untuk menjadi terbaik dalam keluarga dan karirnya.
Verawati Gosal, telah mencapai penghargaan tertinggi dari Century 21 Indonesia sebagai Top #1 Marketing Associate di Indonesia.
Dunia properti yang lebih terkesan “maskulin” tentunya membuat
perempuan sedikit minder. Verawati Gosal membagikan pemikirannya tentang hal ini “Waktu awal saya memulai karir sebagai marketing, pemikiran saya terhadap pekerjaan ini adalah laki-laki memiliki
ruang gerak yang lebih banyak contoh kecilnya adalah laki-laki bisa
mengajak klien untuk duduk ngopi berdua karena mereka sah-sah
saja tapi seorang wanita dengan klien pria tidak bisa ngopi berdua
membicarakan bisnis karena akan adanya omongan tidak baik”.
Disisi inilah yang membuat Verawati bertanya tentang persepsi
perempuan bergelut dalam bidang properti.
Dengan pemikirannya yang hanya itu saja tentu tidak akan menghadirkan kesuksesan kepada Verawati Gosal tapi pertanyaanpertanyaan dalam pemikirannya yang membuat inovasi tentang
perempuan sehingga membuatnya menjadi tangguh. Kemudian
tercetus pemikiran Vera seperti ini “Pelayanan menjadi kunci
utama agar klien bisa terus memiliki hubungan bisnis yang baik.
Contohnya, ketika ada buyer yang ingin melihat properti, Vera
bantu bersihkan dulu rumahnya, memberikan informasi data dan
data pembanding mengenai properti dan juga membantu melakukan pembayaran”. Hal-hal terkesan kecil tapi membawa prestasi
menjadi Top #1 Marketing Associate Century 21 di Indonesia.

TOP #1
Marketing
Associate
Indonesia
2018
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Inilah yang memberikan pandangan baru tentang perempuan,
bahwa perempuan bisa sukses sebagai marketing properti seperti
Verawati Gosal dan marketing perempuan lainnya. “Kita, perempuan memiliki tangan, mata, dan kaki yang lengkap sama dengan
laki-laki, kita juga akan sama suksesnya dengan laki-laki yang bisa
melakukan transaksi banyak” ujar Verawati. Peran perempuan
zaman sekarang lebih luas dari yang dibayangkan, mereka lebih
tangguh dalam emosi dan pemikiran. Perempuan juga bisa membuat bidang properti yang terkenal “maskulin” jadi lebih memiliki warna. Seperti Kartini yang telah merubah stigma masyarakat
bahwa perempuan hanya bisa dikotakkan. Verawati Gosal menjadi salah satu contoh perubahan tentang peran perempuan yang
berhasil dalam dunia bisnis broker properti. AF

CENTURY 21

STAR CLUB

CENTURY 21
INDONESIA
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MA REWARD

DINNER GATHERING REWARD
BERKAH RAMADHAN
BULAN ramadhan menjadi bulan yang
paling dinanti oleh umat Muslim. Banyak
persiapan yang diperlukan untuk menjalani
bulan puasa hingga lebaran. Bulan ramadhan menjadi momen yang memberi dampak besar dalam berbagai sektor. Dampaknya pun akan berujung terhadap permintaan
pasar. Dalam bidang properti yang masih
menganggap bahwa sektor properti akan
sepi bukan berarti menjadi alasan untuk kita
tidak produktif. Bulan ramadhan ini mungkin saja menjadi peluang yang baik bagi kita
untuk meningkatkan penjualan. Karena
itu untuk memotivasi Marketing Associates tetap giat dalam melakukan penjualan,
Century
21
mengadakan
program
reward “Berkah Ramadhan”. Reward ini akan
berbentuk Dinner Gathering di Seasonal Taste,
Hotel Westin dan The Gallery Restaurant, Hotel
Ciputra.
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MA REWARD
Pada kesempatan ini juga Marketing Associates yang telah mencapai
ketentuan
untuk
mendapatkan
reward juga bisa mengeratkan silahturahmi dengan Century 21 Indonesia. Program reward “Berkah Ramadhan” ini akhirnya diadakan pada
tanggal 25 Juni 2018 di Seasonal
Taste, Hotel Westin dan The Gallery
Restaurant, Hotel Ciputra secara
bersamaan. Untuk acara di Seasonal

Taste, Hotel Westin dibuka langsung oleh Pak Daniel Handojo selaku Associate Executive Director Century 21 dan di The
Gallery Restaurant, Hotel Ciputra dibuka oleh Ibu Suzanna
Hutapea, selaku Head Of Franchise Relation.
Acara ini juga untuk mengistirahatkan sejenak dari rutinitas
jualan dan menyantap berbagai menu yang telah disediakan. Marketing Associates juga bisa membentuk networking
baru sehingga makin luas perkenalannya. Selain itu,program
reward mengingatkan kita untuk tetap berjualan ketika
pasar sedang sepi dan tetap jeli melihat potensi pasar.
Semoga acara ini dapat memberikan manfaatnya dan
semangat untuk yang belum mendapatkan reward, semoga
bisa memenuhi program reward selanjutnya. AF
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FABOLOUS MOMENT IN DUBAI
MENGUNJUNGI berbagai tempat terbaik didunia
menjadi impian semua orang. Kesempatan ini dirasakan oleh para Member Broker dan Marketing
Associates yang meraih Star Club Reward. Momen
ini menjadi pelepas lelah setelah bekerja selama
setahun untuk mencapai target. Peraih Star Club ini
berkesempatan untuk mengelilingi tempat terbaik di
belahan dunia salah satunya adalah Dubai. Terletak
di negara United Arab Emirates (UAE) kota ini menawarkan berbagai fasilitas mewah dan terbaik yang
ada di dunia.

yang khusus menjual emas dan rempah-rempahan.
Berbagai macam rempah-rempahan dari seluruh
dunia ada di pasar tradisional ini. Di pasar ini juga
terdapat tempat jual beli emas selain itu disini terdapat cincin terbesar di dunia 63,8 kg dan emasnya
21 karat, menjadi ikon yang paling terkenal di Spice
and Gold Souk. Setelah melihat cincin terbesar ini
peserta rombongan diajak untuk melihat Burj Al
Arab yang juga menjadi salah satu ikon terkenal di
Dubai dan hotel juga ditiru oleh beberapa negara di
dunia salah satunya Indonesia.

Perjalanan para Member Broker dan Marketing Associates di mulai pada tanggal 1 Mei 2018 dari Bandara
Soekarno Hatta. Hari pertama rombongan mengunjungi Dubai Museum, disini peserta diajak untuk mengenal seluk beluk tentang kota Dubai. Seperti awal
mulanya kota Dubai merupakan kota yang hanya
berisikan gurun-gurun pasir tetapi berkat pemerintah yang memiliki berbagai siasat untuk menjadikannya destinasi terbaik yang dimiliki di Dubai. Karena
pemerintahannya percaya bahwa untuk menaikkan
nama suatu daerah dengan menaikkan pariwisatanya untuk menjadi sebuah destinasi. Sedikit sejarah
inilah yang memberikan informasi terbaru bagi Star
Club. Setelah diajak untuk mengenal kota Dubai,
peserta rombongan kemudian melewati sungai
yang dikenal dengan Dubai Creek. Disini rombongan menaiki perahu besar dan menikmati pemandangan kota Dubai. Salah satu yang menarik dari
kota Dubai adalah gedung-gedung tinggi menjulang
yang dibangun oleh pemerintahannya. Selain itu,
penataan kotanya yang rapih memanjakan mata
ketika sedang bersantai diperahu.

Setelah puas melihat ikon yang selalu didatangi oleh
turis, peserta rombongan mendapatkan kesempatan
ke Dubai Mall yang terkenal dengan aquarium terbesar yang berada di dalam mal. Puas berjalan di
dalam Dubai Mall kemudian peserta rombongan
menikmati acara fountain show atau pertunjukkan
air mancur ini sangat terkenal karena keindahannya
ketika malam hari dan merupakan yang terpanjang.
Hari pertama yang melelahkan tergantikan dengan
energi baru dengan menyaksikan pertunjukkan air
mancur.

Setelah itu, rombongan melihat takjub sebuah
cincin terbesar di dunia yang terletak di Spice and
Gold Souk. Tempat ini merupakan pasar tradisional
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Mengawali hari kedua di Dubai peserta rombongan
memulai perjalanan ke Abu Dhabi. Peserta diajak
melihat Mesjid Syeikh Zayed. Nama mesjid ini dinamai sesuai nama tokoh nasional pendiri Negara Uni Emirat Arab. Mesjid ini menjadi salah satu
masjid terindah di dunia, dilihat dari segi arsitekstur
yang megah selain itu terdapat kolam yang menawan
di sekeliling mesjid. Kemudian, menuju ke kota Abu
Dhabi, peserta rombongan diajak berkunjung ke
Ferrari World yang mirip dengan Disneyland dengan
kesan akses merah dan lambang kudanya yang terkenal. Ferrari World menjadi tempat bermain indoor
terbesar di dunia dan memiliki wahana yang terkenal
roller coaster yang tercepat di dunia. Selain, melihat-melihat dan bermain peserta rombongan juga
berfoto bersama. Tempat ini sangat luas dan teduh
sehingga peserta rombongan Star Club dapat
bebas melepaskan penatnya. Ada hal yang
menarik tentang Dubai yaitu tentang hari libur, di
Indonesia hari libur yaitu Sabtu dan Minggu berbeda
dengan Abu Dhabi dan Dubai hari liburnya adalah
hari Jumat dan Sabtu. Pada hari Kamis semua tempat hiburan, mal atau berbagai tempat wisata akan
buka hingga jam 1 Malam. Perjalanan berlanjut dengan melihat Etihad Tower yang menjadi tempat lokasi
syuting Fast & Furious 7.
Kemudian hari ketiga peserta rombongan telah
siap untuk mengunjungi taman bunga terbesar di
dunia yaitu Miracle Garden. Peserta rombongan
merasa kagum dengan tempat ini karena di tanah
tandus yang hanya ada gurun disekitarnya terdapat
taman bunga yang besar. Selain itu, di Miracle Garden
juga terdapat rangkaian bunga yang berbentuk dari
rumah, jam ataupun Mickey Mouse. Akan tetapi
yang terbesar dan terkenal adalah rangkaian bunga
yang telah terpasang dari rangka pesawat Emirates
A380. Jumlah tanaman bunga yang terpasang adalah 500.000 dan telah mekar menjadi 5 juta bunga
atau seberat 100 ton. Peserta rombongan berfoto ria
disetiap sudut Miracle Garden karena keindahannya
dan keunikanya.

Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Mall of Emirates
untuk bersantai setelah berjalan di daerah hawa yang
panas di Miracle Garden. Setelah mengembalikan
energi dan santap makan siang, perjalanan berlanjut ke wisata yang lebih menantang yaitu Desert
Safari. Peserta rombongan diajak menaiki jeep dan
melakukan perjalanan di gurun pasir. Daerah gurun
pasir ini tentunya menjadi momen memacu adrenalin para rombongan. Setelah lelah bermain di daerah
gurun pasir, akhirnya para peserta rombongan diajak
ke tempat camp dengan berbagai menu santapan
ala timur tengah. Disini peserta rombongan mengenakan berbagai atribut ala timur tengah seperti
sorban dan baju gamis putih panjang. Peserta rombongan juga menikmati kebersamaan bersama
dengan rekan-rekan Marketing Associates. Malam
semakin pekat, peserta rombongan akhirnya dipukau
dengan berbagai atraksi pertunjukan yang disediakan oleh tempat camp.

Momen perjalanan Star Club ini bukan semata hanya
sebagai reward, tetapi juga untuk merekatkan hubungan antara Marketing Associates dan Member
Broker. Hingga nantinya akan selalu terjaga hubungan
yang baik antara Marketing Associates dan Member
Broker. Perjalanan Fabolous Dubai mempertemukan dengan berbagai latar belakang yang berbeda
dan karakter dengan semangat untuk sama-sama
membangun masa depan. Tetap semangat kepada
seluruh teman-teman
untuk bisa melakukan
transaksi sebanyak - banyaknya dan mengikuti
program reward lainnya. AF
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PROPERTI INDONESIA AWARD

Properti Indonesia kembali menggelar
acara penghargaan untuk bidang properti.
Dalam acara ini Century 21 turut berbangga
karena mendapatkan kembali pengharagaan “The Highly Commended Brokerage
Firm”. Selama, empat tahun berturut-turut
Century 21 mendapatkan penghargaan ini.
Dengan adanya penghargaan ini Century
21 akan semakin terpacu semangat untuk
terus berusaha memajukan dunia broker
properti Indonesia.

GRAND OPEN CENTURY 21 MEDITERANIA 10
Properti menjadi yang selalu diminati karena tentunya orang-orang selalu mancari tempat tinggal. Pasar pada triwulan 1 masih menunjukkan
pergerakan yang semakin baik. Dengan pergerakan pasar yang masih
positif ini, Century 21 Mediterania Group melihat ini sebagai peluang
baik. Semangat ini ditunjukkan oleh Century 21 Mediterania Group dengan pembukaan secara resmi kantor cabang Century 21 Mediterania 10.
Pembukaan dilakukan pada Sabtu, 7 Agustus 2018. Pembukaan kantor cabang Century 21 Mediterania 10 juga dihadiri oleh Bapak Meiko
Handoyo selaku Director dari Century 21 Indonesia, bank, partner dan
rekan-rekan.
Yustinus Ho, selaku Member Broker Century 21 Mediterania 10 sangat
optimis dengan pertumbuhan bisnis broker properti. Pembukaan kantor di kawasan Kembangan ini juga melilhat potensi dari perkembangan properti dalam 10 tahun terakhir yang kian maju. Dapat dilihat baik
untuk komersil dan residensial menunjukkan feedback baik. Inilah peluang yang diambil oleh Century 21 Mediterania Group. Selamat dan
sukses untuk Century 21 Mediterania 10.
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BE DIGITAL
BE VISUALIZE
DI DUNIA yang serba digital, visual menjadi poin
penting untuk meningkatkan nilai pencarian.
Karena dengan visual rapi atau enak untuk dipand
ang tentunya akan memudahkan pengguna untuk
mengimajinasikan gambar yang disampaikan oleh
pengunggah. Ini yang menjadi inti dari digital bahwa
visual merupakan gambaran penting untuk menyampaikan informasi, terutama dalam beriklan. Untuk
itu sebelum mengunggah iklan kita dalam berbagai
mesin pencarian perlu sekali diperhatikan pengambilan gambar ketika melakukan foto. Kita tidak perlu
membeli sebuah kamera mahal, hanya menggunakan
kamera smartphone. Ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika mengambil sebuah gambar:
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1. ANGLE

Posisi atau letak suatu angle menjadi hal yang paling
penting dalam pengambilan foto. Angle rumah dari
sisi kanan ataupun kiri tentunya berbeda. Apalagi
ketika mengambil luas rumah dari depan pagar
pintu harus benar-benar mengambil angle yang tepat
dari sisi kanan dan kiri karena dengan penggambaran depan rumah klien menjadi tahu bentuknya
seperti apa dan mereka bisa mengimajinasikan sendiri
seperti apa yang terletak dalam rumah. Angle juga
diambil dilihat dari kebersihan rumah apalagi kalau
rumah tersebut masih ditempati oleh owner disarankan untuk memberitahu owner membersihkan
rumah terlebih dahulu.

CENTURY 21

2. PENCAHAYAAN

Ketika mengambil gambar suatu ruangan pada
rumah usahakan untuk mengatur pencahayaan yang
tepat. Karena jika pengambilan gambar tidak terang,
buyer bisa berpikiran bahwa ruangan kurang cahaya,
terlalu tertutup atau apapun itu. Usahakan mengambil angle yang pas dengan cahaya yang tidak terlalu terang. Pencahayaan juga memberikan foto yang
lebih jernih.

3. FOKUS

TIPS & TRICK
4. PEMILIHAN FOTO

Setelah foto telah diambil, pilihlah foto terbaik yang
akan diunggah pada mesin pencarian. Pemilihan
ini seperti pengecekan sudah sesuaikah. Selain itu,
pemilihan ini juga untuk memilih kesinambungan
foto ketika akan diunggah, contoh misalnya ketika
telah mengunggah foto depan rumah selanjutnya
ruang tamu, kemudian dapur atau ruang keluarga
bukan hanya asal-asalan, karena membuat bingung
calon buyer untuk melihatnya.

Ini sering terjadi, ada yang menggunakan foto
kurang fokus sebagai iklan pada mesin pencarian.
Ini menjadi sangat penting karena kalau foto kurang
fokus, bagaimana calon buyer akan membeli produk
kita? Jadi, diusahakan fokus dan tidak berbayang
untuk mendapatkan hasil gambar yang baik. Karena
percuma kalau angle dan pencahayaan sudah pas
tapi ternyata kurang fokus.

Semua ini menjadi 4 hal yang penting tapi selain itu, juga tetap harus belajar dalam menggunakan kamera di smarthphone atau mungkin kamera. Karena kalau tidak bisa menggunakan perangkat ini bagaimana buyer bisa percaya
dengan kita yang tidak memperhatikan kecil seperti memfoto produk. Untuk itulah kemauan kita untuk mempelajari teknologi juga menjadi suatu keharusan untuk mendapatkan calon buyer yang tentunya potensial. Selamat
mencoba untuk foto listingan terbaru. AF
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Welcome New Member to
CENTURY 21 Indonesia !
BERKIPRAH di dunia bisnis broker properti diperlukan juga dengan pengetahuan untuk dapat siap menghadapi owner,
buyer, investor, developer dan beberapa pihak yang terkait dengan bisnis ini. Untuk mempersiapkan semuanya dengan
kondisi yang siap dan cepat. Perlunya edukasi yang mumpuni agar kendala-kendala yang ada ketika sedang berbisnis
bisa cepat mendapatkan solusi yang tepat. Sebelum menghadapi konsumen Century 21 Indonesia memberikan
pembekalan kepada Marketing Associates yang baru saja bergabung.

Training Create21 angkatan 411 dilaksanakan dari 26 – 29 Maret 2018. Training diadakan di DBS Tower, Ciputra World 1 lt. 9.
Peserta yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor cabang Century 21, yaitu Marthina Sinay (Asia 2), Moses
Immanuel (Asia 2), Arifin Nupasha (Excellent), MF.Yuliani DHS (Famaco), Abdul Hamid (Harvest), Irfan Prawira (Mediterania),
Yen Hartati (Mediterania), Jun Siau (Mediterania 2), Niko Kristian Mukri (Mediterania 2), Suryadi Gazali (Mediterania 2),
Eva Pandiman Fong (Mediterania 3), Kevin Sebastian (Mediterania 3), Michael Noble Effendi (Mediterania 3), Roby Chanaka
(Mediterania 3), Sulawati (Mediterania 3), Thomas Raphael Hartana (Mediterania 3), Tjui Herianty (Mediterania 3),
Simon Lodewik (Mediterania 6), Martin Tirtadjaja (Mediterania 9), Tjhin Siauw Mei (Mediterania 9), Astri Laura Norma YS
(Permata), Lidia Victoriana (Permata), Ronny Efendi (Permata), Elvin (Prioritas), Harina Yanti (Prioritas), Octaida Hutabarat
(Prioritas), Ade Salman Elfarizi (Rasuna), Kusmiyati (Rasuna), M Koko Suparyanto H P (South Wing), Maya Safira (South Wing),
Eva Paskah Kawengian (United), Odi Saputra (United), Oktaf Priyatno (United), Suwandi (United), Albert Lim (Zawa), Nico
Andry (Zawa 2), Chandra S Haratua (Galaxy Miracle), Jim Ryan Kalesaran (Galaxy Miracle), Rakhmad Farulian (Galaxy Miracle),
Susilo (Galaxy Miracle), Asep Eka Nur Hidayat (Grand Pajajaran), Novrizal Rais (Grand Pajajaran), Nuridin (Grand Pajajaran),
Romatien Marito Sirait (Grand Pajajaran), Tjetjep Widjaja (Grand Pajajaran), Sherly (Signature 2), Sianne (Signature 2).

Training Create21 angkatan 412 dilaksanakan
dari 4-6 April 2018. Training diadakan di
Century 21 Metro. Peserta yang mengikuti
training terdiri dari beberapa kantor cabang
Century 21, yaitu Arjunsyah Alamfane (Metro),
Dianna (Metro), Irawati Wihardja (Metro),
Yofir Maitulung (Metro), Gerhana Sianipar
(Metro 1), Aria (Metro 2 JGC), David Christy
(Metro 2 JGC), Despa Hendri (Metro 2 JGC),
Edi Atmanto (Metro 2 JGC), Eric Lie (Metro
2 JGC), Julianty Setiadi (Metro 2 JGC), Lucas
Pribadi (Metro 2 JGC), Lydia Yuliani Ajiedarma
(Metro 2 JGC), Micawati Bunarwan (Metro
2 JGC), Riana Mariani (Metro 2 JGC), Selvia
(Metro 2 JGC), Siska Magdalena (Metro 2 JGC),
Tohonan Manurung (Metro 2 JGC), Toni Fatoni
(Metro 2 JGC), Wahyu Agus Santoso
(Metro 2 JGC).
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Training Create21 angkatan 413 dilaksanakan dari 24 - 27 April 2018. Training diadakan di DBS Tower, Ciputra World 1 lt. 9.
Peserta yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor cabang Century 21, yaitu Irma Minar Napitupulu (Asia 2), Andreas
(Axel), Wiwin Suci Casmini (Axel), Robertus Viandi Hartanto (Axel), Verdy Sugianto (Axel), Yaqub Ahmad Irfani (Excellent),
Fauzi Febriyant (Excellent), Yosaphat Bondan Vita Pratama (Famaco), Ricornus Pranata Wijaya (Gold), Idris (Maxima), Jimmy
(Mediterania), Setiya Ningrum (Maxima), Bong Ernawati (Mediterania 1), Muryono Suhartanto (Mediterania 1), Nita Fredrika
(Mediterania 1), Tan, Inge (Mediterania 1), Ade Triyakso (Mediterania 10), Lani Gulyani (Mediterania 10), Oey Fonny
vv(Mediterania 10), Nuriany (Mediterania 2), Santo Soen (Mediterania 3), Srilenawati Mariati (Mediterania 3), Lefie
(Mediterania 6), Viviana Gunawan (Mediterania 6), Darlinda (Mediterania 8), Eni Setiawati (Mediterania 8), Riris Marito
Simbolon (Mediterania 8), Santoso Kalim (Mediterania 8), Lim Antony (Mediterania 9), Sukarna Tedja (Mediterania 9),
Hartono Mochtar (Prestige), Elfira Lisa Mardina (Prima Arcade), Fenni Budisetiawati B S (Prioritas), Jors Finaltin Barus
(Prioritas), Mira Muliani (Prioritas), Matius V. Tambunan (Rasuna), Sarjinah, S.Pd (Sapphire), Ditta Ayu Pratiwi (United),
Suherman (United), Ria Andriany Liem (Mediterania 2).

Training Create21 angkatan 414 dilaksanakan dari 22 - 25 Mei 2018. Training diadakan di DBS Tower, Ciputra World 1 lt. 9.
Diah Haryati (Excellent), Timothy Zieppo Tje (Gading Boulevard), Vincent (Gold), Metty Rumia Sibarani (Grand
Pajajaran), Rosadi (Grand Pajajaran), Beryawatie (Mediterania 3), Deddy Chandra Juslian (Mediterania 3), Bellen Yusim
(Mediterania 4), Anton Mardani (Mediterania 6), Erick Vallista (Mediterania 9), Fajar Krismaemi Riyono (Sapphire), Kessy
Yari Srinartanti (United), Muhamad Jaelani (United), H.Elpi (Zawa), Sylvia Christianti Budi (Zawa 3).

Training Create21 angkatan 415 dilaksanakan dari 10 – 13 Juli 2018. Training diadakan di DBS Tower, Ciputra World 1 lt. 9.
Amarullah Aldi Tjiu (Excellent), Agoeng Soemarsono (Excellent), Muhamad Hidayat (Excellent), Ariansyah Dwi Saputra
(Gading Boulevard), Moh Faizin (Gading Boulevard), Lili Santy (Grand Pajajaran), Yulius Santoso (Maxima), Lie Rosalia
Yuliwati Wibowo (Mediterania 6), Linda (Mediterania 9), Susy Angalia Bangun (Metro 2 JGC), Naufal Rahman Nuh (Prestige),
Rima Melati Br Kaban (Prestige), Risalti Medanita (Prioritas), Waldhi Supriono (Prioritas), Ani Sumintari (Rasi Utama),
Eddy Paranoan (Rasi Utama), Endang Desi Deltasari (Rasi Utama), Hartanti Rahayu (Rasi Utama), Mutiah (Rasi Utama),
Rika Sari Putri (Rasi Utama), Andre Wijaya (Revival), Eliezer Tri Dirgantara (Revival), Luky Sulistyorini (Sapphire),
Supartinah (Sapphire), Tong Vionita (Signature 2), Rotua Marlina Nababan (United), Supatmi (United),
Maryana (Zawa 2), Lidya Lavonne Chung (Zawa 3)
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TAMBAH ILMU DENGAN KUPAS TUNTAS LELANG!
BERBAGAI permasalah di dunia perbankan seperti
kredit pembiayaan rumah macet acap kali terjadi.
Hal ini yang menyebabkan beberapa rumah terpaksa
dieksekusi/dilelang oleh lembaga keuangan bank
maupun lembaga keuangan non bank yang selanjutnya diteruskan lembaga/balai lelang baik pemerintah maupun swasta karena pembiayaan yang tidak
terpenuhi/lalai. Objek Lelang ini yang nantinya akan
dijual kembali dengan dipasarkan melalui mekanisme
lelang.
Pada hari Selasa (08/05) kemarin Century 21 Indonesia melakukan Seminar Legal yang membahas tuntas
mengenai Lelang di Jakarta Design Center, Jakarta.
Seminar ini dihadiri oleh 300 Marketing Associates
dari berbagai kantor Franchisee Century 21 Indonesia. Acara ini dapat menambah ilmu para Marketing Associates Century 21 terkait lelang di segmen
pasar secondary yaitu memanfaatkan peluang seperti lelang properti ini. “Marketing Associates juga
harus melek dengan berbagai peluang, seperti lelang
properti ini yang dapat menjadi peluang baru dalam
bisnis properti” tutur Daniel Handojo dalam pembukaan seminar kupas tuntas lelang selaku Associates
Executive Director Century 21 Indonesia.

Pembicara pada seminar lelang ini adalah Bapak
Tri Marlianto R., S.H., M.M.,M.Kn, yang merupakan
seorang notaris, Praktisi Lelang, serta Appraisal
Asset Negara (ex Pejabat Lelang Kelas 1 pada Dirjen
Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI). Selama acara seminar dilakukan, selain adanya teori-teori
mengenai Peraturan Lelang, juga terdapat berbagai
solusi yang diberikan terkait studi kasus yang telah
dialami langsung oleh Marketing Associates selama
melakukan praktek penjualan dengan lelang ataupun oleh Pembicara. Beragam pertanyaan dilontarkan terkait proses lelang dengan cara e-auction yang
menjadi terobosan terbaru untuk mempermudah
masyarakat dan menghindari adanya oknum yang
tidak bertanggung jawab dalam proses lelang.
Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Bapak Carolus Setiawan, yang merupakan salah satu pihak dari
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara-Lelang. Kehadiran Bapak Carolus Setiawan juga memberikan
gambaran Marketing Associates dengan kinerja dari
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan transparansi dalam melakukan lelang yang baik terutama dari
pemerintahan. Semoga acara ini memberikan wawasan baru bagi para Marketing Associates. AF

PERSONAL Image menjadi hal penting dalam melakukan hubungan bisnis secara
profesional. Profesi sebagai Marketing Associates sekarang telah dipercaya mempunyai kemampuan yang berbeda dengan broker tradisional. Apalagi bergabung
dengan Century 21 yang telah diakui secara Internasional, masyarakat akan menganggap bahwa Century 21 telah menyiapkan orang-orang yang kompeten dalam
bidang properti. Untuk meningkatkan kompetensi Marketing Associates dan siap
untuk bertemu dengan calon pembeli, maka bagi yang Marketing Associates yang
telah naik jenjang karir mempelajari ilmu baru tentang etiket secara profesional dari
pakarnya.

BUILD YOUR
PERSONAL IMAGE
DENGAN PAKAR
PROFESIONAL
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Bertepatan juga hari Selasa (08/05) dengan Seminar Legal di Jakarta Design
Center, selanjutnya adalah Seminar Jenjang Karir bersama Ibu Cynthia Ningrum
tentang belajar personal image. Ibu Cynthia memulai acara dengan melakukan permainan sederhana yang melatih kemampuan Marketing Associates dalam beretika.
Selain itu, cara mengirim pesan juga menjadi paling mendasar diajarkan karena ini
berkaitan untuk membangun komunikasi yang baik kepada klien. Selain itu, ada
juga pelatihan tentang tata cara makan, berjalan dan berpakaian yang nyaman oleh
kita tapi profesional. “Ilmu yang telah ada akan membawa positif jika Anda berpikir
positif” Cynthia ningrum memberikan pesan untuk tetap berpikir positif ketika belajar sehingga ilmu itu akan terus terpatri dalam diri kita. Semoga acara jenjang karir
bisa mengembangkan kemampuan Marketing Associates yang telah naik jenjang
karirnya dan dapat meningkatkan terus kemampuannya. AF
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KUAT KARENA

MANFAAT
POHON tidak akan tumbuh jika tidak kita tanam
benihnya, diberi air dan pupuk. Seperti itu juga dengan manusia, diperlukan pembelajaran dalam hidup
untuk dapat meningkatkan kualitas dalam diri seseorang. Masa lalu menjadikan sebuah pelajaran berharga bagi setiap individu. Sebelum kita sekarang
telah terjun di dunia bisnis broker properti, mungkin
ada dari kita yang belum mengenal apa itu dunia
broker properti. Berkaca dari hal ini, pasti dibutuhkan
belajar yang lebih untuk mengeksplor pengetahuan
dunia broker properti. Semua butuh proses seperti
dalam bertransaksi jual dan beli.
Ini juga terjadi dengan para owner dan buyer yang
mungkin baru saja mengetahui tentang cara jualbeli rumah dari kita. Buyer mungkin mengetahui kita
entah dari iklan yang kita pasang di berbagai media baik online maupun offline. Sama dengan halnya
berbelanja kita akan melihat seperti apa kualitas
produk yang kita cari dan sudahkah sesuai dengan
kemampuan kita dalam membeli produk tersebut.
Seperti itu juga buyer, mereka lebih melihat kepada
produk seperti apa yang kita tawarkan ke mereka bukan kita sebagai agen mereka. Begitu pula dengan
owner ketika barang mereka terjual yang mereka ingat adalah keuntungan yang telah mereka dapatkan
ketika rumah yang mereka titipkan ke kita terjual.
Terkadang itulah yang membuat saya berpikir, apakah diperlukan orang seperti MA dalam jual-beli
properti? Dalam prakteknya penjualan properti tidak
bisa dijual secara instan seperti produk kebutuhan
sehari-hari. Mobilisasi manusia di zaman sekarang
berbeda mungkin dengan zaman dulu. Masyarakat
lebih mengacu kepada efisiensi waktu tidak mau
membuang tenaga dan waktu untuk hal yang sia-sia.
Untuk mengefisiensikan waktu dan tenaga seorang
owner yang berniat menjual rumahnya menitipkan
rumahnya untuk dijual kepada kita. Karena kita memiliki manfaat dalam mengefisiensikan waktu dan
tenaga si owner dalam menjual rumahnya. Manfaat
kita disini adalah membantu menjualkan rumah itu
ketika owner puas mungkin saja nantinya hubungan
berlanjut dengan memberikan kita klien baru atau
listingan baru.
Begitu pula manfaat kita dari sudut buyer, kita dimata mereka lebih mengarah seperti konsultan pribadi
dalam mempunyai properti. Setiap buyer mempunyai kasus-kasus yang berbeda-beda terutama menyangkut kepemilikan, kenotariatan dan penandatanganan. MA disini secara langsung memiliki peranan
yang penting. Manfaat inilah yang harus kita jual agar
terlihat oleh owner dan buyer. Tidak secara langsung
mereka akan melihat manfaat kita tapi semua mem-
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butuhkan proses, dari rumah ke kantor saja butuh
proses apalagi dalam membangun hubungan bisnis.
Manfaat kita bisa dalam memberikan waktu dan
tenaga kita. Kebanyakan klien kita hanya mempunyai waktu pada waktu hari libur seperti sabtu dan
minggu atau hari libur, di bandingkan dengan hari
kerja biasa. Kita yang lebih meluangkan waktu untuk
mereka. Fungsi kita inilah yang harus bekerja. Ketika
fungsi ini bekerja tentunya klien juga merasa mendapat layanan yang baik dari kita. Tapi, pernahkah kita
menemukan owner yang hanya sekali saja berhubungan dengan kita? Atau buyer yang hanya melakukan
transaksi? Mungkin saja ada, karena beberapa faktor
seperti manfaat kita belum diperlukan oleh mereka
atau kemampuan kita belum memberikan sesuatu
yang memuaskan bagi mereka entah dari segi penawaran produk atau yang lainnya.
Masalah ini sebenarnya terletak dari seberapa bermanfaat kita bagi owner dan buyer, karena mereka
merasa manfaat kita hanya sampai proses serahterima properti sudah selesai. Logikanya seperti ini,
ketika kita sedang melakukan showing unit dengan
buyer kita di akhir pekan, disaat keluarga sedang
beristirahat malah kita melakukan kegiatan pada
akhir pekan, apakah itu memberikan manfaat untuk
kita? Tentunya sangat bermanfaat, mau jadi atau
tidaknya buyer membeli tapi kalau dia melihat layanan kita baik tentu saja dia akan kembali kepada
kita selain itu juga kalau jadi dengan buyer kita mendapatkan komisi.
Kalau hal-hal itu tidak bermanfaat bagi kita, bagaimana bisa kita melakukan semua kegiatan itu secara ikhlas dengan lapang hati menghadapi macam-macam
kerpibadian yang telah kita temui. Kita juga harus
bisa memanfaatkan potensi diri kita sendiri sebagai
peluang. Dengan ini kita bisa berpikir bahwa, pekerjaan dalam bidang ini adalah dengan memanfaatkan
segala potensi diri kita untuk mengdapatkan sesuatu
secara langsung ataupun tidak langsung. Kita memiliki peluang yang luas untuk memanfaatkan potensi
diri kita. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam
berbuat baik:

1. Niat: Setiap aktivitas yang akan kita mulai diperlukan niat untuk memulainya sama
saja ketika kita ingin memberikan manfaat
diperlukannya niat dalam melakukannya.
Contohnya, rata-rata orang yang malas itu
karena mereka belum memiliki niat untuk
melakukan aktivitas sehingga pada akhirnya mereka tidak memberikan manfaat
apa-apa kepada diri sendiri dan lingkungan
sekitar mereka. Kalau kita tidak memiliki
niat untuk memulainya pastinya akan sulit untuk menjalankan aktivitas kita. Selain
itu, untuk menghasilkan manfaat yang baik
kita juga harus memulainya dengan niat
baik. Dengan kesungguhan untuk membantu owner dan buyer untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan.
2. Skill: Pengetahuan tentang produk atau
cara kita untuk melakukan penjualan kita
tidak tahu pastinya tidak akan menghasilkan sesuatu. Baik hard skill maupun soft
skill sangat diperlukan untuk bisa bekerja
secara seimbang. Skill bisa dipelajari untuk meningkatkan kemampuan kita dan
memberikan manfaat yang lebih berkualitas. Tingkatkan kemampuan kita dengan
berbagai training ataupun seminar yang
diberikan Century 21 untuk kita. Selain itu,
diperlukan pula latihan yang terus menerus
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untuk mengembangakan skill dan akhirnya mendapatkan kualitas yang lebih baik.
3. Kerja Keras: Sudah difasilitasi dengan training
dari Century 21 Indonesia, sekarang dibutuhkan
kerja keras dalam memberikan manfaat. Kerja keras
dengan niat dan skill yang baik akan memberikan
manfaat yang besar bagi kita maupun klien. Kesuksesan pun juga akan datang dengan sendirinya bagi
kita yang tidak pantang menyerah dengan keadaan.
Membangun sikap ini sangat mudah tapi melakukannya butuh usaha.
Ada 2 hal yang harus MA tekankan dalam diri sendiri
yaitu niat dan kerja keras. Karena skill bisa diasah dan
difasilitasi oleh Century 21 tapi tidak dengan niat dan
kerja keras. Semakin kita memberikan manfaat kepada orang lain semakin diingatlah kita. Manfaatkan
fungsi kita dengan sebaik-sebaiknya untuk mendapatkan hasil yang baik pula.
Good Luck and Happy Selling
Content by: Budi Alhuda
Writer: Amiza Fitri
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KEBERLANGSUNGAN HAK
SEWA ATAS PERALIHAN HAK
DEWASA ini sudah tidak asing lagi terjadinya transaksi sewa menyewa yang dilakukan antara pihak
yang membutuhkan(Penyewa) dan pihak yang memiliki Objek. Sewa menyewa terjadi baik terhadap
benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Bahkan terkadang atas dasar kepercayaan dan itikad
baik seringkali sewa menyewa yang terjadi tersebut tidak didasarkan pada adanya suatu perjanjian
tertulis yang ditandatangani bersama, atau dengan
kata lain sewa menyewa ini hanya didasarkan kepada
kepercayaan dan pelaksanaan dengan itikad baik.
Sewa menyewa ini dilakukan atas dasar kesepakatan
secara lisan yang terjadi antara pemilik dengan pihak
yang membutuhkan (penyewa) dengan janji untuk
mengembalikan seperti semula kondisi barang untuk
dipakai selama beberapa waktu tertentu yang telah
disepakati.
Terhadap benda tidak bergerak seperti misalnya
tanah dan berikut bangunan yang berdiri diatasnya
menjadi lebih komplek apabila terjadi permasalahan pada saat masa sewa berlangsung dibandingkan dengan sewa menyewa yang terjadi pada benda
bergerak. Kasus yang sering dialami terhadap sewa
menyewa benda tidak bergerak adalah:
“Sewa terhadap bangunan tempat tinggal (rumah
atau toko) yang pada saat perjanjian sewa diadakan
disebutkan bahwa pemilik menyatakan tanah dan
bangunan tidak sedang dibebankan hak tanggungan, benar miliknya, tidak dalam sengketa, gugatan ,
tuntutan ahli waris, atau hal apapun juga yang memberatkan penyewa selama masa sewa berlangsung.
Ternyata dalam waktu berjalan, Obyek Sewa tersebut
dijaminkan ke Bank oleh Pemilik tanpa pemberitahuan kepada Penyewa maupun kepada Pihak Bank,
dan kemudian ternyata Pemilik tidak mampu memenuhi kewajiban sehingga akan disita dan dilakukan pelelangan oleh Pihak Bank”.
Dari kasus yang terjadi diatas, mengacu kepada ketentuan pasal 1576 KUHPerdata, peralihan hak (jual
beli) tidak memutuskan sewa menyewa yang telah
ada. Pasal 1576 KUHPerdata menyatakan;
“Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan
kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu
menyewakan barang.”
Berkenaan dengan hal tersebut harus diteliti kembali Perjanjian sewa yang telah disepakati. Apabila
dalam perjanjian sewa sebelumnya telah diperjanjikan bahwa penjualan rumah tersebut akan mengakhiri
hubungan sewa menyewa antara Penyewa dan Pemilik rumah, maka penyewaan rumah tersebut berakhir
dengan dijualnya rumah tersebut. Akan tetapi, apabila pengaturan seperti itu tidak ada, berarti Penyewa

masih berhak atas rumah yang disewakan tersebut.
Dalam hal ini, Penyewa dapat mengajukan gugatan
wanprestasi ke pengadilan. Di sini tuntutan yang bisa
Penyewa ajukan adalah:
1. Pemenuhan hak Penyewa untuk tetap menempati bangunan tersebut sampai berakhirnya masa
perjanjian sewa menyewa. Jadi, Penyewa menuntut untuk tetap boleh mempergunakan rumah
tersebut sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian sewa menyewa.
2. Ganti rugi. Mengenai masalah ganti rugi, hal ini
diatur dalam pasal 1246 KUHPerdata. Ganti rugi
dapat berupa:
(a) Kerugian yang nyata-nyata diderita. Dalam
hal ini, kerugian Penyewa adalah sebesar sisa biaya sewa sebagaimana telah diperjanjikan.
(b) Keuntungan yang seharusnya diperoleh.
Dalam hal ini, Penyewa dapat menggugat ganti
rugi atas keuntungan yang seharusnya Penyewa
terima apabila tetap mempergunakan bangunan
tersebut.
(c) Biaya-biaya.
Dengan demikian segala hal yang menyebabkan Peralihan Hak terhadap Obyek Sewa, sepanjang tidak
disebutkan dalam Perjanjian apabila sewa berakhir jika terjadi peralihan hak, maka sewa menyewa
mengacu kepada ketentuan Pasal 1576 KUH Perdata
yaitu masa sewa tetap berlangsung meskipun peralihan hak terjadi. Peralihan hak bukan merupakan
dasar pemutusan kesepakatan dan perjanjian sewa
menyewa.
Selain itu seringkali pada masa sewa berlangsung,
Penyewa melakukan perbaikan-perbaikan untuk
memperindah rumah (perubahan fisik/ renovasi).
Terhadap kemungkinan perubahan fisik ini, harus
disepakati oleh kedua belah pihak antara Penyewa
dan Pemilik Bangunan. Mengingat aturan mengenai
perubahan fisik terhadap barang yang disewakan
tidak diatur dengan jelas dalam KUHPerdata. Akan
tetapi, dalam pasal 1567 KUHPerdata, diatur bahwa
pada saat mengosongkan barang yang disewanya,
seorang penyewa berhak untuk membongkar dan
membawa segala barang apa yang telah dibuatnya
pada barang sewaan atas biayanya sendiri, yang
merupakan benda bergerak seperti AC, maupun perabotan/ peralatan bergerak lainnya
Dengan demikian, KUHPerdata memungkinkan penyewa rumah untuk melakukan perubahan atas fisik
bangunan yang disewanya. Tetapi harus dilihat kembali perjanjian sewa menyewa rumah tersebut. Apabila sebelumnya telah diperjanjikan bahwa penyewa
tidak boleh merubah fisik bangunan, maka perubahan yang Penyewa lakukan tersebut adalah salah.
Namun jika hal ini tidak diperjanjikan sebelumnya,
maka perubahan fisik bangunan yang Penyewa lakukan bukan perbuatan yang melanggar hukum. ***
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HALAL BI HALAL CENTURY 21 EXCELLENT

CARING CHILDREN WITH NOBAR
ALA CENTURY 21 RASI UTAMA

Momen lebaran biasanya digunakan sebagai momen untuk
melakukan silahturahmi. Momen ini yang juga dimanfaatkan
oleh Century 21 Excellent untuk mempererat silahturahmi.
Pada tanggal 25 Juni 2018, Century 21 Excellent melakukan
kegiatan Halal bi Halal antara Member Broker, Marketing Associates dan staf di kantor Century 21 Excellent. Semoga
dengan terselenggaranya acara Halal Bil Halal ini bisa terus
mempererat hubungan silaturahmi Member Broker, MA dan
staf Century 21 Excellent.

Biasanya kita sering melakukan kegiatan nonton bareng
dengan keluarga ataupun teman-teman. Nah, tapi berbeda misalnya jika kita melakukan kegiatan bersama anakanak panti asuhan dengan nonton bareng atau nobar.
Century 21 Rasi Utama baru saja melakukan kegiatan nobar “Kulari ke Pantai” bersama anak-anak panti asuhan.
Acara ini diadakan (24/07) di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta. Kegiatan ini juga dijadikan sebagai berbagi
kepada anak-anak yang mungkin jarang bisa menikmati
nonton bersama. Apalagi film Indonesia yang bertemakan
anak-anak sudah sangat jarang sekali sehingga momen ini
menjadi sangat berarti baik Century 21 Rasi Utama dan
anak-anak panti asuhan.

CENTURY 21 LIBERTY
CHIOCE AWARD
Sabtu 30 Juni, Century21 Liberty mengadakan acara “Century21 Liberty Choice
Award”, acara ini merupakan ajang pemberian penghargaan ke pada 21 Nominasi
yang telah di tentukan ini. Tujuan dari acara
ini adalah memberikan apresiasi kepada
setiap individu yang memenuhi kategori
pernilaian Pemenang di pilih berdasarkan
polling terbanyak melalui kuesioner.
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NEW OFFICE
Metro 2 JGC
Alamat : Ruko The Boulevard No.17, Jakarta
Garden City, Jakarta Timur 13910
Tlp : 021 - 8060 7533
Email : century21metro2jgc@century21.co.id
MB : Anthony Leodi Putra

Signature 2
Alamat : Ruko Sentra Niaga Puri Indah
Blok T1 No.24, Kembangan Selatan,
Jakarta Barat 11610
Tlp : 021 - 5811 841
Email : signature2@century21.co.id
MB : Humahwan

Mediterania 10
Grand Padjajaran
Alamat : Jl. Raya Pajajaran No.23, Gd. Setya
Jaya Baranangsiang lt. 01 No.2, Samping Gd.
Puri Begawan , Bogor 16142
Tlp : 0251 - 835 8123
Email : grandpajajaran@century21.co.id
MB : Daisy Sagitarina

Alamat : Jl. Pesanggrahan Raya No.1128F,
Jakarta Barat 11620
Tlp : 021 - 2218 8000
Email : mediterania10@century21.co.id
MB : Hendrawan

Gold 2
Alamat : Jl. Mataram Raya, Ruko Mataram
Podium Blok B No.10, Lippo Cikarang,
Bekasi 17750
Tlp : 0818 941 117
Email : gold2@century21.co.id
MB : Stephanus Ridwan
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