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SUATU saat di penghujung abad ke-15, Christopher 
Columbus sang pelaut ulung yang menemukan  
benua Amerika kembali ke negara asalnya di Span-
yol untuk merayakan keberhasilannya menemukan 
benua baru.  Di hari yang bersejarah itu, Columbus 
mengundang beberapa teman-temannya sesama  
pelaut untuk ikut menikmati kesuksesan melalui  
jamuan makan malam yang mewah.  Pada kesempa-
tan itu, Columbus mulai menceritakan pengalaman-
nya menemukan benua baru tersebut, bagaimana dia 
melalui banyak hal sulit, tetapi tetap bertahan karena 
yakin bahwa dia telah menempuh arah yang benar.

Di saat Columbus yang sedang menggebu-gebu, 
salah seorang temannya berkata bahwa apa yang  
telah Columbus lakukan sebenarnya bukan hal yang 
luar biasa, semua pelaut yang hadir di tempat itu pun 
memiliki kemampuan yang tidak kalah dan mereka 
pun sanggup menemukan benua baru.  Mendengar 
hal ini, Columbus terdiam sejenak dan tidak menang-
gapi komentar tersebut, setelah itu dia memanggil 
salah seorang pelayan, “Berikan kepada setiap tamu 
saya, masing-masing 1 butir telur” katanya, para tamu 
pun dibuat heran dengan maksud Columbus.  “Saya 
ingin menantang Anda semua, apakah ada yang 
sanggup membuat telur ini berdiri di atas meja tanpa 
ditunjang dengan alat apapun?” lanjut Columbus.  
Semua orang yang hadir disana berusaha luar biasa 
untuk membuat telur itu berdiri akan tetapi tidak ada 
yang berhasil, hingga akhirnya tibalah giliran bagi 
Columbus untuk membuat telur itu berdiri.

Columbus mengambil telur itu dengan tangan kanan-
nya, lalu mengetuk bagian bawah telur ke atas meja 
hingga kulit telur itu pun retak dan telur itu dapat 
berdiri dengan sempurna tanpa ditunjang oleh alat 
apapun.  Melihat apa yang dilakukan Columbus,  
semua orang mencemooh dan berkata bahwa  
mereka juga dapat melakukannya bila seperti itu  
caranya.  Columbus dengan tenang menjawab,  
“Kalian dapat melakukannya karena telah melihat 
apa yang saya lakukan, semua orang dapat melaku-
kan nya setelah diberi tahu caranya.” Inti dari cerita  
telur Columbus ini adalah bagaimana dengan  
menjadi yang pertama dan melakukan hal-hal 
yang belum terpikirkan oleh orang lain. Inilah jiwa  
entrepreneurship.

Semoga kisah di atas bisa menginspirasi kita semua 
untuk senantiasa berpikir kreatif dalam menjalankan 
aktifitas kita sebagai broker property.  Dunia saat ini 
berubah dengan demikian cepatnya, hal yang tadinya 
kita anggap baru, tiba-tiba saja menjadi usang dalam 
waktu yang hanya sebentar.  Teknologi berubah, 
ekonomi berubah, politik tidak pernah pasti, consum-
er behavior juga berubah.  Satu-satu nya yang tetap 
dan konsisten adalah perubahan itu sendiri.   

Tahun 2018 diasosiasikan sebagai tahun kebangkitan 
kembali industri properti. Saya cukup percaya akan 
hal ini. Sebetulnya diakhir 2017 kita sudah melihat 
pasar properti mulai bergairah, beberapa developer 
dengan bangga mendeklarasikan keberhasilannya 
setelah produk miliknya habis diserap pasar. Para 
agent yang bergelut di pasar sekunder sudah lebih 
dahulu menikmati bonus penjualan, karena dengan 
turunnya harga properti di beberapa area menyebab-
kan secara keseluruhan pasar sekunder menguat 13 
– 15% dibandingkan tahun 2016.  Memang ada be-
berapa negative issue yang tentu harus kita antisipasi 
bersama diantaranya kegiatan kampanye yang akan 
dimulai semester 2 tahun depan. *** 
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Best Leading Marketing Associate on Individual Office | September 2017

SEPTEMBER 2017 TOP 5 WILAYAH JABODETABEK

SEPTEMBER 2017 TOP 5 WILAYAH NON JABODETABEK

Handy Ho
CENTURY 21 Mediterania

Master Gold

Verawati Gosal
CENTURY 21 Best

Master Bronze

Rocky Alfian Tagah
CENTURY 21 Zawa

Master Bronze

Aldrianto Rahmat
CENTURY 21 Best

master Bronze

Yohanes Adam Setiawan
CENTURY 21 Zawa 3
Associate Manager

Halim Sinardi
CENTURY 21 Liberty

Senior Associate Manager

Nana Sioe
CENTURY 21 Mediterania 3

Associate Manager

T. Heny
CENTURY 21 Liberty

Senior Associate Manager

Fatma Fang
CENTURY 21 Mediterania 1

Asociate Manager

Mohamad Nurhadiansyah
Santoso

CENTURY 21 Westpoint
Marketing Associate

1
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2

2

3

3

4

4

5

5



Best Leading Marketing Associate on Individual Office | September 2017

Bergabunglah Bersama Kami CENTURY 21 Sebagai

Ubah Waktu Luang Anda Menjadi UANG
(Penghasilan tak terbatas)
Hubungi kantor CENTURY 21 terdekat di kota Anda

web. www.century21.co.id

MARKETING ASSOCIATE



Best Leading Marketing Associate on Individual Office | October 2017

OCTOBER 2017 TOP 5 WILAYAH JABODETABEK

OCTOBER 2017 TOP 5 WILAYAH NON JABODETABEK

Afang
CENTURY 21 Mediterania 1

Associate Manager

Verawati Gosal
CENTURY 21 Best

Master Bronze

Rini Wulandari
CENTURY 21 Excellent
Marketing Associate

Aisyah A.
CENTURY 21 Best

Master Bronze

Vero Goh
CENTURY 21 Mediterania 1
Senior Associate Manager

Liana Gunawan
CENTURY 21 Westpoint

Master Bronze

Erick Wijaya
CENTURY 21 Gading

Boulevard
Master Gold

Ellys Taslim Kohar
CENTURY 21 Liberty
Associate Manager

Santy Kho
CENTURY 21 Mediterania 3

Associate Manager

Jeanske Zesly Nelviana
CENTURY 21 Dewi Jaya

Marketing Associate

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5



Best Leading Marketing Associate on Individual Office | October 2017

(*) 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)



Best Leading Marketing Associate on Individual Office | November 2017

NOVEMBER 2017 TOP 5 WILAYAH JABODETABEK

NOVEMBER 2017 TOP 5 WILAYAH NON JABODETABEK

Lianawati Suriadi
CENTURY 21 Asia 2

Master Gold

Toni Lee
CENTURY 21 Mediterania 5
Senior Associate Manager

Thomas Gunawan
CENTURY 21 Mediterania

Marketing Associate

Phan Aming
CENTURY 21 Westpoint

Marketing Associate

Lilis Suryani
CENTURY 21 Zawa

Master Bronze

Bunceng Ibrahim
CENTURY 21 Best

Senior Associate Manager

Yusbetty Yusuf
CENTURY 21 Prima

Senior Associate Manager

Lanny Tjahjanti
Gunawan

CENTURY 21 Westpoint
Marketing Associate

Arin Yong
CENTURY 21 Mediterania 3

Marketing Associate

Endang Setyahartuty
CENTURY 21 Liberty
Marketing Associate

1

1

2

2

3

3

4

4
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5



Best Leading Marketing Associate on Individual Office | November 2017

(*) 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)



SEPTEMBER 2017
TOP 5 OFFICES BY GCC REGION 1

1.  CENTURY 21 Mediterania

2. CENTURY 21 Mediterania 3  

3. CENTURY 21 Zawa 3

4. CENTURY 21 Zawa 2

5. CENTURY 21 Mediterania 1

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

OCTOBER 2017
TOP 5 OFFICES BY GCC REGION 1

1.  CENTURY 21 Mediterania 1

2. CENTURY 21 Mediterania 2  

3. CENTURY 21 Gading Boulevard

4. CENTURY 21 Prima Arcade

5. CENTURY 21 Prioritas

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

2. CENTURY 21 Liberty 

3. CENTURY 21 Mediterania 5

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

2. CENTURY 21 Primera

NOVEMBER 2017
TOP 5 OFFICES BY GCC REGION 1

1.  CENTURY 21 Mediterania

2. CENTURY 21 Mediterania 3  

3. CENTURY 21 Gading Boulevard

4. CENTURY 21 Zawa 2

5. CENTURY 21 Zawa 3

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

2. CENTURY 21 Liberty 

3. CENTURY 21 Mediterania 5

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

2. CENTURY 21 Primera

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 Pemasaran.
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CENTURY 21
THE ACHIEVERS

PROGRAM “The Achievers” setiap bulan dilaksanakan sebagai simbolik pemberian penghargaan bagi  
Marketing Associates yang telah mencapai target. Acara kali ini dengan pemberian reward selama bulan  
September - Oktober 2017, dilaksanakan di DBS Tower lantai 9, Century 21- Ciputra World 1. Program ini  
secara berkala diselenggarakan guna mengapresiasi dan diharapkan dapat memotivasi para MA untuk  
terus meningkatkan  performance MA dari setiap kantor.

Berikut “The Achievers” yang mendapatkan penghargaan :

The Achievers (September 2017)

Richo Hartady 
Hendrawan 
Eka Rijani Jahja 
Fendri Rudianto 
Rini Wulandari 
Fanny Lisi 
Handy Ho 
Fatma Fang 
Yongki 
Nana Sioe 
Neny 
Melly Somba 
Lenawati Mihardja 
Ng Sandy
Ida Prihendrati 
Imam Gunarso 
Alkhudri Ikhwan Karmani 
Nur Mala Sari 
Herlina Tanudjaja
Ricky Aditya Pramana 
Kurniadi Sugiarta 
Rocky Alfian Tagah 
Feliana 
Yohanes Adam Setiawan 

 

Asia 
Axel 
Buana Mas 
Champion 
Excellent 
Gading Boulevard 
Mediterania 
Mediterania 1 
Mediterania 2 
Mediterania 3 
Mediterania 6 
Mediterania 9 
Metro 
Metro 1 
Prima Arcade 
Prioritas 
Rasi Utama 
Rasuna 
Revival 
Signature 
United 
Zawa 
Zawa 2 
Zawa 3 

Asia
Axel
Buana Mas
Champion
Elite
Excellent
Gading Boulevard
Harvest
Mediterania
Mediterania 1
Mediterania 1
Mediterania 2
Mediterania 3
Mediterania 6
Mediterania 9
Metro
Pinangsia
Prima Arcade
Prioritas
Rasi Utama
Rasuna
Revival
Sapphire
Signature
United
Victory
Zawa
Zawa 2

The Achievers (Oktober 2017)

Richo Hartady
Dony Chayadi
Lili Yulianti
Rika Sefiani
Young Hendra Wong
Rini Wulandari
Erick Wijaya
Rotua Labora 
Kevin Lie
Afang
Vero Goh
Herry Yang
Santy Kho
Neny
Tommy Lim
Lenawati Mihardja
Susiana HF
Siti Komariah
Rachmat Saleh
Noviana
Jessicha Kwok
Herlina Tanudjaja
Lius Hui She
Ronaldo Halim
Kurniadi Sugiarta
Indra Widjaja
Lilis Suryani
Sierlyta



CENTURY 21
ACHIEVEMENT
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MAJALAH Properti Indonesia (MPI) untuk kelima 
kali mengadakan event tahunan Properti Indone-
sia Award (PIA) 2017 di Ciputra Artpreneur, Jakarta 
Selatan, Selasa (17/10). Dengan mengusung tema; 
A tribute to Creative Innovation Property Industry, 
Said Mustafa dalam sambutannya mengatakan, PIA 
merupakan ajang penghargaan tahunan tertinggi 
sebagai The Benchmark of Property Excellent, yang 
dianugerahkan kepada sejumlah Property Corporats, 
Property Project, The Property Men & Women serta 
Property Supporting Service.

Selama tiga tahun berturut-turut Century 21 berhasil 
meraih penghargaan di Properti Indonesia Award. 
Adapun penghargaan yang berhasil dicapai yaitu 
sebagai The Progressive Brokerage 2015, The Most 
Progressive Brokerage Firm 2016, dan tahun ini The 
Highly Commended Brokerage Firm 2017.

Penghargaan ini tidak lepas dari kerja keras para 
Franchisee untuk terus meningkatkan kinerja dan 
transaksi serta semakin memperluas kerjasama  

bersama dengan developer-developer yang mulai 
bangkit kembali. Pelaku industri properti optimis 
akan kondisi properti yang semakin membaik.

Apresiasi diberikan berdasarkan metodologi  
survei mengikuti kriteria keunggulan dari segi  
prestasi, inovasi, kreativitas, kualitas, reputasi, dan 
lain-lain. “Penghargaan ini merupakan edisi ke-5 
yang diselenggarakan setelah perekonomian Indone-
sia mengalami downtrend sejak beberapa tahun lalu, 
dan di tahun berikutnya diyakini akan mulai bangkit 
kembali. Kami optimis, bahwa industri properti akan 
terus bergulir menuju uptrend,” ujar Said Mustafa.

Peran inovasi kreatif dalam pengelolaan industri 
menjadi sedemikian penting, sehingga industri ini 
dapat terus bergulir, tidak boleh menyurut, sebab 
industri properti menyandang predikat sangat  
strategis, dengan linkage-nya yang sedemikian kuat 
terhadap lebih dari 150 sub-sektor ekonomi lainnya. 
Disamping, tentu saja, bersifat padat modal, padat 
teknologi, padat karya, dan bersifat investasi jangka 
panjang.

Diharapkan dengan adanya penghargaan ini,  
dapat menjadi vitamin bagi para partisipasi sektor  
industri properti semakin berkembang, khususnya 
untuk Century 21 Indonesia. Sehingga gairah setiap 
kantor melakukan inovasi mengarah kepada pen-
ingkatan transaksi tiap-tiap kantor serta semakin  
banyak dibukanya kantor baru di seluruh Indonesia. 
***

CENTURY 21 INDONESIA
KEMBALI RAIH
INDONESIA PROPERTI
AWARD 2017



PT. Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk dengan  
Indonesia Property Watch kembali menggelar ajang 
bergengsi BTN Golden Property Award 2017 (BTN 
GPA). Adapun penghargaan ini bertujuan untuk 
meningkatkan kinerja positif para pengembang dan 
insan properti.

“Kami ingin memberi nilai dan tetap menjaga  
momentum pertumbuhan properti, memerlukan  
peranan para pengembang yang peduli terhadap 
tingginya kebutuhan properti terutama masyarakat 
kelas menegah kebawah,” ungkap Direktur  
Utama BTN Maryono saat membuka acara, Senin, 11  
September 2017.

Diharapkan penilaian terhadap pengembang dapat 
memberi semangat dan motivasi agar pengembang 
lain ikut serta. 

Bukan hanya pengembang dan insan properti yang 
mendapatkan penghargaan, Century 21 Indonesia 
yang masuk dalam kategori di BTN GPA menjadi Best 
Property Agent berhasil mendapatkan penghargaan 
“Excellent Service and Customer Satisfaction” yang 
diwakilkan oleh Daniel Handojo selaku Associate  
Director Century 21 Indonesia.

Diharapkan dengan adanya penghargaan Ini  
Century 21 semakin bisa terus berinovasi untuk dapat  
memberikan pelayanan dan jasa yang terbaik 
bagi konsumen untuk menjawab properti yang  
dibutuhkan. Dan semakin memiliki koneksi yang lebih 
luas tersebar di seluruh Indonesia. ***

CENTURY 21 MENYABET PENGHARGAAN
DI BTN GOLDEN PROPERTY AWARD 2017

13CENTURY 21
INDONESIA

CENTURY 21
ACHIEVEMENT



CENTURY 21
BROKE INSIGHT
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Q&A WITH JOPIE HORI
KONDISI situasi properti setiap  
kawasan berbeda-beda, karena  
minat dan kebutuhan konsumen 
dari setiap lokasi tidak selalu sama. 
Kebutuhan konsumen tidak dapat 
diprediksi, tetapi industri properti 
meskipun bangkit secara perlahan 
tetap menjadi kebutuhan primer. 
Hal ini terbukti dari transaksi yang  
terjadi khususnya di kawasan  
Gading. Berikut beberapa penjela-
san dari Jopie Hori selaku Member  
Broker Century 21 Gading Boulevard 
dari hasil tanya- jawab.

Bisa di jelaskan perkembangan 
properti di kawasan Kelapa Gading 
3 tahun belakangan ini?

Secara keseluruhan penjualan tetap terjadi meskipun 
tidak secepat di tahun 2010-2013, namun ruko - ruko 
yg dipasarkan di Sedayu City tetap terjual dan masih  
banyak yang minati, Investor masih belom terlalu bergerak  
untuk menginvestasi karena kondisi pasar yang kurang 
begitu bagus. Untuk pasar primary, kami pasarkan  Apar-
tmen Kensington & Office Tower Kensington, dan Project  
Sedayu City. Sedangkan untuk pasar secondary juga  
terlalu kencang, harga properti terkoreksi 15 sd 20%,  
pergerakan tidak terlalu cepat. Namun bila harga pro-
perti secondary yang ditawarkan murah, maka masih  
diperebutkan.

Jenis properti seperti apa yang diminati di kawasan  
Kelapa Gading?
Properti yang masih diminati di Kelapa Gading yaitu ruko, 
kavling, rumah secondary yang harganya murah. Apar-
tmen secondary yang masih bisa di sewakan.

Dari transaksi Jual/Sewa lebih mendominasi transaksi 
yang mana?
Transaksi jual tetap mendominasi di kantor kami, karena 
kami banyak jualan gudang atau pabrik, baik di Sunter, 
Pulo Gading, Central Cakung, Biz Park dan banyak pro-
perti lain di luar Kelapa Gading.

Untuk perkembangan infrastruktur di Kelapa Gading 
apakah berdampak pada peningkatan transaksi  pro-
perti di kawasan ini?
Dengan adanya perkembangan infrastruktur,  
belum terlihat pertumbuhan yang signifikan, tapi lebih  
berpengaruh dengan situasi kondisi politik, keamanan dan  
regulasi pajak. Mungkin lebih kelihatan, ketika project  
infrastruktur selesai.

Dari perumahan landed, apartemen dan commercial 
area, properti mana yang paling sulit untuk dipasarkan? 
Mengingat pertumbuhan pembangunan oleh developer 
terus bertambah dan permintaan masyarakat akan pro-
perti belum bergerak cepat?
Properti yang paling sulit dipasarkan saat ini adalah com-
mercial office tower. Masih banyak klien memilih tetap 
berkantor di ruko daripada di office tower. Tetapi  untuk  

office tower di kawasan CBD, masih banyak yang minat. 
Untuk apartmen, klien tetap melihat lokasi dan harga 
dari apartemem yang dipasarkan, karena terlalu banyak 
project apartemen yang dipasarkan. Menurut saya per-
mintaan masyarakat akan properti belum bergerak cepat,  
disebabkan karena pengaruh krisis ekonomi, dimana 
banyak klien yang bisnisnya belum bergerak, dan aturan 
regulasi pajak yang terlalu berat.

Bagaimana tanggapan Anda mengenai properti  
komersil seperti gudang, pabrik, kawasan industri  
apakah tetap menjadi perhatian khusus bagi Bapak? 
Saya cukup expert untuk memasarkan gudang, pabrik 
dan tanah industri, karena banyak klien yang mencari 
dan butuh untuk tetap melakukan usahanya. Memang 
klien - klien saya tetap mencari atau menjual gudang 
atau pabriknya, pindah dari Jakarta ke Kawasan di luar 
Jakarta seperti Cikarang, Karawang, Sentul, Tangerang, 
Balaraja dan Cikande.

Generasi milenial sadar untuk memiliki properti  
sendiri, apakah ada strategi khusus yang dilakukan agar  
generasi ini tertarik dengan listingan sampai bertran-
saksi dengan Century 21 Gading Boulevard?
Generasi milenial biasanya mencari properti melalui iklan 
online di web, rumah.com, rumah123.com, rumahdijual.
com, urbanindo dan iklan internet lainnya. Biasanya 
generasi milenial juga mencari properti yang mau dijual  
melalui medsos, karena bagi generasi milenial senang 
berinteraksi melalui basis tersebut. Kami banyak iklan 
melalui media tersebut, namun tidak semua generasi 
milenial yang berbelanja properti di tempat kami.

Kesulitan apa yang dihadapi dalam pemasaran properti 
di Kelapa Gading? Khususnya persaingan dengan agent 
competitor?
Tetap ada kesulitan di dalam memasarkan properti  
kalau MA tidak innovatif. Jadi MA itu harus kreatif 
dalam memasarkan properti, terus fokus dan pantang  
mundur. Karena begitu banyak tantangan terhadap agent  
properti yang lain, bila tidak lincah dan gesit. Seperti  
slogan Century 21 yaitu Smart, Bolder, Faster.

Bagaimana prediksi pasar properti di Kelapa Gading di 
masa depan?
Prediksi properti Kelapa Gading di masa menda-
tang akan tetap diminati, karena fasilitas yang ada di  
kawasan ini semakin lengkap. Seperti fasilitas pendidikan,  
sekolah unggulan seperti BPK Penabur, Sekolah Katolik ST  
Yacobus, Don Bosco dan banyak sekolah internation-
al. fasilitas kesehatan seperti RS Mitra Keluarga, RS  
Gading Pluit, fasilitas ibadah, fasilitas bank yang lengkap,  
fasilitas shopping mall ada 5 mall,  Cafe dan resto begitu  
banyak, juga fasilitas LRT dan jalan toll yg membuat  
kawasan ini akan terus diminati di masa mendatang.

Tips yang dapat Bapak berikan kepada rekan-rekan 
MA agar dapat optimal khususnya dalam meng-handle  
listing commercial? 
Tips untk MA untk meng-handle properti commercial, 
harus banyak belajar untuk menggali kebutuhan klien, 
memerlukan pengetahuan yang tinggi dalam memasar-
kan property comercial. Pengetahuan lengkap mengenai 
Land use, KDB, KLB, Tinggi lantai, mengerti perhitungan 
RETURN OF INVESTMENT (ROI), dan personal approach 
yang berbeda terhadap klien besar. Saya berharap agar 
setiap MA bisa menjadi marketing yang smart sehingga 
bisa dipercaya klien-klien besar. ***



CUSTOMER adalah raja. Istilah ini sering diungkapkan jika 
profesi kita berhubungan dengan pihak yang akan meng-
gunakan produk/ jasa kita. Khususnya dalam jual - beli 
properti, konsumen menjadi kunci keberhasilan. Peran 
kita sebagai agent properti menjadi jembatan para buyer 
untuk mendapat informasi akan kebutuhan properti yang 
dicari ataupun yang akan diinvestasikan. Peran Endang 
Kumalasari selaku Top Agent yang berada di bawah 
naungan Century 21 Prima Arcade tidak perlu diragu-
kan lagi berbagai prestasi sudah pasti didapatkan dari  
tahun ke tahun. Hal ini tidak pernah lepas dari kerja keras,  
kemauan yang gigih, dan selalu berusaha dan yang  
paling penting hubungan baik dengan konsumen.

Jika dilihat dari prestasi yang dicapai sampai saat ini, 
Endang tidak lepas dari peran dan kerjasama dari pihak 
konsumen maupun bank. Bukan hanya sekedar menjual, 
Endang memperlakukan setiap konsumen sebagai “raja” 
dimanapun dan transaksi apapun beliau pasti mem-
berikan pelayanan maksimal. Bukan sekedar melakukan  
transaksi lalu selesai, tetapi Endang berusaha menjawab 
kebutuhan konsumen sesulit apapun. 

“Bekerjasama dengan Bu Endang berbeda dengan agent 
lainnya, Bu Endang menguasai secara detail yang dimana 
agent lain tidak paham. Beliau mengerti karakter setiap 
konsumen, sehingga meskipun mendapat kendala yang 
sulit sekalipun, pasti Bu Endang bisa mencari jalan keluar 
dengan koordinasi yang baik dari pihak bank maupun bu 
Endang sama-sama mencari solusi yang akhirnya akan 
menguntungkan saya pihak bank maupun Bu Endang. 
Yang saya salut, Bu Endang tidak pernah lupa dengan 
keluarga, pekerja keras tetapi juga ibu rumah tangga 
yang  sangat memperhatikan kebutuhan anak-anak dan 
keluarga. Patut dicontoh”, Ungkap Tania selaku Manager 
Relations CIMB Niaga.

Kesuksesan Endang sampai saat ini juga tidak lepas 
dari kepuasan konsumen yang bukan hanya satu, tapi  
beberapa konsumen yang setia untuk mempercayakan 
transaksi – investasinya berulang kali ke Endang.
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Ir. Heru adalah seorang pengusaha yang sudah  
menjadi loyal customer yang merasakan adanya chem-
istry yang tidak bisa ditemukan oleh agent lainnya. Be-
liau menilai kinerja Endang dinilai ekstraordinari.  Sempat  
mengalami berbagai kekecewaan yang didapatkan 
dari agent lain memberikan pertimbangan untuk lebih 
berhati-hati menggunakan jasa Agent properti. Tetapi  
Endang mampu mengubah cara pandang pengusaha ini. 
“Saya memiliki kesamaan cara pandang dan visi dengan 
bu Endang, dimana tidak hanya memberikan informasi 
lengkap yang tidak ditutup-tutupi, beliau bisa memberi-
kan advice untuk menentukan tindakan untuk investasi 
yang harganya tidak kecil”, jelas Heru. 

Dari sisi developer sangat terbantukan dengan  
adanya peran Endang dalam membantu pemasaran dan  
penjualan proyek-proyek yang ingin dijual. Ricardo selaku  
konsumen yang berprofesi sebagai arsitek dan juga  
developer yang awalnya dikenalkan oleh temannya saat 
ingin mencari rumah di Bintaro. 

Dari perkenalan itu membawa keberuntungan buat  
Ricardo, karena awal pertemuan menghasilkan  
transaksi selanjutnya, dimana saya mempercayakan  
rumah-rumah yang saya beli, direnovasi dan dijual  
kembali oleh beliau. “Kecepatan kerja saya akui oke 
banget! Bu Endang tidak kenal waktu, weekendpun dia 
tetap follow-up buyer”, tambahnya. Karakter yang kuat, 
negosiasi yang baik dengan keahlian khusus yang hanya  
dimiliki Bu Endang membuat Ricardo tidak salah untuk 
bekerja sama dengan Endang.

Setiap kerja keras dan komitmen pasti akan membuah-
kan hasil yang baik. Hal ini jelas tergambarkan dari  
usaha Endang yang memulai karir dari nol hingga  
sampai saat ini kesuksesannya tidak perlu dipertanyakan 
lagi. Proses tidak selamanya mudah, asal ada kemauan dan  
pantang menyerah, pasti semua bisa. Kesetiaan konsumen 
akan komitmen Endang memprioritaskan kepentingan  
konsumen untuk mendapatkan apa yang diharapkan 
konsumen secara tepat dan lengkap menjadikan sosok 
Endang menjadi seorang Ibu yang sukses. ***

CENTURY 21
BROKE INSIGHT

CUSTOMER SATISFACTION IS THE KEY OF SUCCESS
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JALAN-JALAN KE KOREA BERSAMA SANG JUARA
KOREA Selatan menjadi destinasi wisatawan yang 
wajib dikunjungi dan pasti ada dalam list liburan. Nilai 
kebudayaan masyarakat Korea masih sangat kental, 
hal ini dapat dilihat dari ciri khas tempat wisata yang 
ada disana. Tahun ini peserta Starclub yang berhasil 
mencapai target dari Personal Commission ada 41  
peserta berhak untuk mengelilingi Korea Selatan.

Perjalanan dari Jakarta sampai ke Seoul  
memakan waktu 3 jam. Setibanya disana peserta  
langsung diajak mengunjungi Perancis versi mini, yaitu  
Petite France. Jika berkunjung kesini wasatawan 
akan merasa berada di Paris. Banyak miniatur - min-
iatur bangunan khas di Italia, replika menara yang 
terkenal Eifel menjadi destinasi awal yang wajib  
diabadikan. Setelah itu peserta diajak menjela-
jahi Nami Island, menyebrang menggunakan ferry.  
Tempat ini terkenal dengan keindahan dan suasana  
yang sangat romantis. Tidak heran menjadi lokasi 
syuting film korea terkenal “Winter Sonata”, juga 
diadakan acara kebudayaan, konser dan pameran 
setiap tahunnya. Nami Island terkenal dengan “Fairy 
tale world” dan “Song Island” dimana tempat ini  
memberikan inspirasi tentang harapan dan mimpi, 
bahkan tempat romantis bagi sepasang kekasih.

Setelah puas menikmati keindahan alam para  
marketing masih diajak ke destinasi yang tidak kalah  
indah, menuju Gunung Seorak yang dalam bahasa 
Korea sendiri disebut Seoraksan yang berasal dari 
kata Seol yang artinya salju dan Ak yang berarti  
gunung besar atau sulit. Terdapat beberapa kuil dan 
juga ada satu buah patung Budha berukuran besar 
yang menurut informasi dibuat untuk mengingat-
kan bahwa rakyat Korea suatu saat harus bersatu  
kembali. Puas berkeliling makan malam-pun siap  
disantap sebelum akhirnya peserta beristirahat ke 
hotel mengakhiri perjalanan pertama.

Hari kedua setelah selesai menyantap sarapan, tour 
guide sudah bersiap untuk mengatar para peser-
ta dengan mengawali perjalanan menuju kuil tua  
Buddha yang dibangun pertama kali sekitar abad 
ke-7. Arsitektur Sinheungsa Temple tampak indah 
selaras dengan pemandangan paparan bukit hijau 
di alam sekitar. Bangunan yang didominasi dengan 
warna merah kecoklatan, ditambah ukiran pahatan 
detail yang berwarna- warni menjadikan bangunan 
tradisional ini terlihat indah dan klasik.  Setelah puas 
peserta melanjutkan perjalanan menggunakan kere-
ta gantung  menuju Gwongeumseong Fortress, salah 
satu puncak Mount Seorak. Dari ketinggian 1.200 
mdpl ini, pengunjung dapat menyaksikan keindahan 
hamparan hutan, bukit dan tebing-tebing batu di 
sekitarnya.

Meskipun melewati gunung melewati lembah 
tidak mematahkan semangat para peserta untuk  
menjelajahi setiap objek wisata. Perjalanan dilanjutkan  
dengan kembali ke Seoul dan langsung menuju 
Seoul Tower atau Namsan Seoul Tower. Menara  
komunikasi dan observasi ini terletak di gunung 
namsan, Seoul. Bukan hanya melihat pemandangan 

Seoul dari ketinggian, peserta diajak untuk membuat 
kimbab (makanan khas Korea). Dan ada spot roman-
tis bagi sepasang kekasih bisa memasang “gembok 
Cinta” membumbungkan harapan cinta mereka akan 
abadi. Sebelum menutup hari dengan menyantap 
makan malam, aktivitas berbelanja menjadi aktivi-
tas wajib yang dinantikan, khususnya kaum hawa. 
Peserta diberi waktu untuk bisa membeli kebutu-
han pribadi maupun cinderamata di Dongdaemun  
Market.

Tidak lengkap rasanya menjelajahi wisata  
Korea jika belum menggunakan pakaian adat 
masyarakat setempat. Untuk hari ketiga para  
peserta siap menjelajahi destinasi lain yang di- 
awali dengan berkunjung ke Cheong Wa Dae adalah  
kantor kepresidenan sekaligus juga kediaman 
resmi presiden. Para wisatawan bisa merasakan  
secara langsung keindahan kediaman presiden yang 
sekaligus dijadikan tempat untuk konferensi pers.  
Dilanjutkan menuju ke Gyeongbokgung Palace atau 
Istana Gyeongbokgung menggunakan pakaian adat  
tradisional Korea, Hanbok. Istana ini berdiri  
sejak 1395 tempat Dinasti Joseon dengan banyak  
penjaga istana lengkap dengan pakaian khas.  
Terdapat didalam istana ini Museum National Folklore  
yang menyimpan 4.000 artefak sejarah yang biasanya  
digunakan masyarakat setempat serta tidak lupa 
menuju Gingseng Shop. Setelah puas mengelilingi 
wisata setempat, peserta diberikan kesempatan  
lebih lama untuk berbelanja mulai dari Red Pine 
shop, Amethyst Shop, DFS, Cosmetic Shop dan  
Myeongdong Street. Peserta sudah puas berbelanja,  
menyantap makan malam dan bergegas ke hotel  
untuk membereskan barang-barang sebelum ke- 
esokan hari pulang.

Dan tak terasa berjalan – jalan mengelilingi Korea  
Selatan selama 4 hari,  setelah sarapan pagi, peserta 
mampir ke Korean Cookies Grocery sebelum akhirn-
ya bersiap-siap menuju Incheon Int’l Airport kembali 
menuju Jakarta. Bukan saja pengalaman seru jalan-
jalan ke tempat wisata, tetapi kebersamaan dan ke-
keluargaan yang tercipta selama perjalanan berlibur 
bersama. Masih ada kesempatan untuk jalan-jalan ke 
negara lain yang tidak kalah seru. Segera tingkatkan 
penjualan untuk capai target ya! Salam Closing! ***
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Penggunaan handphone saat ini semakin tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Hampir semua 

orang mulai “tergantung” akan keberadan HP. Komunikasi menjadi kebutuhan vital bagi setiap 

orang, dan keuntungan menggunakan hp menjadi sarana membantu pesan tersampaikan secara 

lebih cepat dan singkat. Tapi dibalik keuntungan penggunaan HP, ternyata efek radiasi dari HP 

sangat berbahaya untuk kesehatan, seperti gangguan tidur,  sakit kepala, tekanan darah,  

berpotensi terkena alzheimer dan penyakit berbahaya lainnya.

Untuk itu ada berbagai cara yang perlu diperhatikan agar bisa lepas dari “ketergantungan” 

sehingga efek radiasi HP tidak menjadi salah satu penyebab gangguan dari kesehatan kita. Ada 

beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti

Batasi penggunaan saat
menelpon tidak terlalu lama,
sehingga radiasi tidak masuk ke dalam 
tubuh dan merusak saraf otak. 

Gunakan chip antiradiasi yang
berfungsi mengurangi kapasitas
radiasi yang dipancarkan.

Telepon menggunakan  
kedua kuping secara bergan-
tian, sehingga menetralisir dan  
mengurangi efek  
radiasi di dalam tubuh.

Jangan gunakan HP pada saat 
pengisian batre karena jika kapasitas 
hp tidak mampu menahan aliran listrik 
yang masuk ke HP dan berubah menjadi 
panas kemungkinan HP akan meledak. 

Simpan HP dalam tas  
bukan di saku. Efek  
gelombang radiasi mudah 
untuk menembus ke kain, 
lebih baik diletakkan di tas 
agar menghambat  
gelombang radiasi  
masuk ke jaringan tubuh.

Pada saat tidur jangan letakkan HP di 
kasur, karena secara langsung meskipun 
kondisi HP tidak digunakan, hp tetap 
memancarkan radiasi yang merusak sel 
darah yang masuk ke tubuh, sebaiknya 
diletakkan di meja/ lemari.

Memilih non-aktifkan HP 
di malam hari merupakan 
pilihan yang tepat.

OFF
12
to
06

STAY
AWAY
FROM
YOU
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INTERNATIONAL MANAGEMENT
ACADEMY 2017

MENGAMBIL keputusan untuk berbisnis di sektor 

properti merupakan keputusan yang tepat. Kare-

na pada dasarnya bisnis ini menjanjikan, meskipun  

seringkali kondisi politik ekonomi tidak menentu 

dan mempengaruhi iklim properti yang terlihat lesu  

untuk tiga tahun belakangan ini, tapi tidak dipungkiri 

nilai investasi properti akan selalu merangkak naik. 

Terbukti banyak pelaku bisnis yang mulai mengeluti 

dunia properti.

Bagi para master franchise atau biasa disebut  

dengan Member Broker tidak semua memiliki  

background properti. Untuk itu setiap tahun  

selalu diadakan International Management  

Academy (IMA), training khusus untuk MB yang baru  

bergabung dan membuka kantor Century 21.  

Training ini diadakan selama tiga hari berturut- 

turut dari 18-19 September 2017 di DBS Tower lantai 

9, membahas secara lengkap ilmu mengenai dunia 

properti.

Hari kedua peserta IMA diajak untuk mengun-

jungi salah satu kantor di kawasan Kelapa Gading  

(Century 21 Gading Boulevard). Sebagai salah satu 

kantor yang sudah lama beroperasi, Pak Yopie 

Hori (MB Century 21 Gading Boulevard) dan Pak  

Wegianto (Wakil MB Century 21 Gading Boulevard) 

sharing dengan memberikan informasi, mulai dari 

bagaimana mengoperasikan kantor, manage MA, 

bagaimana cara merekrut MA, kesulitan yang  

dihadapi dan cara mengatasinya sampai reward apa 

yang diberikan kepada marketing berprestasi.

Dengan adanya training IMA serta visit ke Century 21 

Gading Boulevard diharapakan dapat memberikan  

inspirasi serata gambaran kepada para MB yang 

baru bergabung untuk bisa mengembangkan kantor  

masing-masing menjadi Agent Properti #1 di  

Indonesia!

Tetap Semangat dan Salam Dahsyat!

Smarter! Bolder! Faster!



CENTURY 21
HEALTH

20 CENTURY 21
INDONESIA

DALAM publikasi JAMA Pediatrics, para peneliti di Institute for Health Metrics and Evaluation, University of 
Washington, Seattle, menganalisa data dari 1,4 juta anak laki - laki.

Bahwa anak laki-laki yang melakukan sunat sebelum mencapai usia 1 tahun memiliki kesempatan 0,5 persen 
mengalami peristiwa yang merugikan, seperti infeksi saluran kemih, apabila infeksi tersebut berat dan bersifat 
kronis dapat mempengaruhi fungsi ginjal.  Risiko semakin besar pada anak laki-laki usia 1 sampai 10 tahun yakni 
sebesar 10 sampai 20 kali lipat.

Dr. Jonny Setiawan, Sp.B menyarankan agar sunat dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya  
komplikasi dan rasa tidak nyaman yang terjadi apabila dilakukan pada anak besar ataupun pada masa  
dewasa. Efek samping yang dapat dirasakan pada anak yang lebih besar maupun pasien dewasa yaitu rasa sakit,  
pendarahan berlebihan, kesulitan berkemih, jaringan parut atau cacat, pembengkakan berlebihan dan  
kemungkinan infeksi lebih besar.

Sunat juga mengurangi risiko terjadinya infeksi HIV maupun infeksi yang berhubungan dengan kelamin lainnya. 

Proses penyembuhan umumnya berlangsung selama 5 - 7 hari.

Keuntungan dari sunat / sirkumsisi sedini mungkin adalah 
mengurangi risiko :

1. Terjadinya phimosis, dimana preputium tidak dapat 
ditarik ke belakang sehingga tidak bisa dibersihkan 
secara optimal dan seringkali diikuti gejala kesulitan 
berkemih. Phimosis meningkatkan risiko terjadinya 
kanker 12 kali lipat di masa dewasa.

2. Terjadinya peradangan di masa dewasa terutama bila 
memiliki riwayat diabetes.

3. Terjadinya infeksi saluran kemih pada bayi yang  
dapat membahayakan kesehatan dan fungsi ginjal 
bayi dan anak.

4. Terjadinya kanker prostat 15 - 60 %.
5. Penularan penyakit hubungan seksual, seperti: sifilis, 

papilloma, trichomonas, mycoplasma dan chancroid 
serta candida, yang dapat meningkatkan risiko ter-
jadinya kanker mulut Rahim (ca cervix) pada wanita.

Sumber : 

Dr. Jonny Setiawan, Sp.B
Spesialis Bedah 
Ciputra Hospital CitraGarden City

SUNAT PADA BAYI
KAPAN SEBAIKNYA DILAKUKAN ?
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Marketing profesional pasti akan melalui masa dimana ada proses pembentukan dengan berbagi penolakan dan  
kegagalan yang terjadi yang bisa berasal dari customer, bank ataupun masalah untuk mendapatkan listingan dan masih  
banyak masalah lain. Untuk itulah Training create C21 membekalkan para Marketing Associates yang baru bergabung  

dengan Century 21 diberikan ilmu berkaitan dengan jual-beli properti. Selama empat hari diberikan pembelajaran  
lengkap mengenai dunia properti.

Training Create21 angkatan 402 dilaksanakan dari 17-20 Oktober 2017. Training diadakan di DBS Tower, Ciputra World 1 lt. 9.  
Peserta yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor cabang Century 21, yaitu  Suwarti (Buana Mas), Chandra Wijaya 

(Champion), Wesli Asrum (Champion), Herman (Gold), Yon Martin (Gold), Zsa Zsa Farahnaz, SE (Grande), Heryanto Pangabean 
(Harvest), Saeful Anam (Harvest), Suratno (Harvest), Lingawati (Metro), M.Agus Salim (Metro), Ade Selvi Hardianti (Pinangsia), 
Farida Sukmawati (Pinangsia), Murniatun (Pinangsia), Nesty Perwitasari, SE (Pinangsia), Riki Hamdani Lubis (Zawa 3), Helena 

Novelyn Tanjaya (Pinangsia), Aalce Suciati (Prioritas), Murniati Purba (Prioritas), Sulistyono (Titanium), Ikhwan Zaki Putra (United), 
Mario Putra (United), Vicky Riyandha(United), Edwin Samsul (Zawa), Adi Berwintio (Zawa 2), Budi Asan (Zawa 3)                    

WELCOME TO NEW MEMBER
CENTURY 21 INDONESIA !

Training Create21 angkatan 401 dilaksanakan dari 26-29 September 2017. Training diadakan di DBS Tower, Ciputra World 
1 lt. 9. Peserta yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor cabang Century 21, yaitu Yenny Sumolang DRA (Asia 2), 
Ida Ayu Komang Dwistri Wardani (Centrum), Henny Jensiman (Champion), Ida Ayu Komang Dwistri Wardani (Centrum), 

Henny Jensiman (Champion), Linna Halim (Champion), Yurlina Halawa (Champion), Misnelly Denis (Excellent), Rita Hermita 
Denis, SH (Excellent), Yen Trisni (Excellent), Tjia Yanna Christina (Gading Boulevard), Agus Triwiyono (Harvest), Nur Baeti 

(Harvest), Antonyus Gunawan (Mediterania), Livia Airadi (Mediterania 1), Evianne Marlene (Mediterania 6), Felly Wati (Medit-
erania 6), Gui Le Tin (Mediterania 6), Nurhidayati (Metro), Deti Rosiasari (Permata), Kurniawati (Permata), Rachmawati (Per-
mata), Setyo Yunianto (Permata), Tjahjono Wijaya (Permata), Eka Mariah Tirtasari (Prestige), Yusuf Wahyudi (Prestige), Laila 
Fitriah (Prima), Maslihat (Prioritas), Victor Rinaldo Sarayar (Prioritas), Yonathan Christian Jaya (Rasuna), Sri Yatun (Revival), 
Haris Iriawan, S. SI (United), Maulia Novita Sari (United), Salsabila Soraya (United), Haryanto Pramono (Zawa), Wendy Salim 
(Zawa), Dedi Setiawan (Zawa 2), Meylinda Sugiharto Lee (Zawa 2), Amilia Mughni Rahmi (Zawa 3), Edi Saputra (Zawa 3), 

Nurleni Hastri Finty (Zawa 3), Ramon Ari Wahyudi, ST (Zawa 3), Vincent George Chandra (Zawa 3).
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Training Create21 angkatan 403 dilaksanakan dari 24-26 Oktober 2017. Training diadakan di Century 21 Platinum, 
Semarang. Peserta yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor cabang Century 21, yaitu Cecillia Astrid  
Widjaya, William Nugraha Kusumo Widagdo, Halim Kurnia Darmawan, Marlina Soemarto, Yohanes Ardhian Heri  
Putranto, Yohan Pratama, Liong Diah Rianti Kusnadi Putri, David Budi Setiawan Sutawibawa, Karmelia Kristanti, 
Septa Jouvita Sadmoko, Wahyu Ariyanto Sutjandro, Bobby King, Reza Bayuardi, Eka Hadinata, Ahmad Syafei.       

Training Create21 angkatan 404 dilaksanakan dari 27-30 November 2017. Training diadakan di Century 21  
Platinum, Semarang. Peserta yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor cabang Century 21, yaitu Nita 
Novita Saraswati (Asia 2), Hindun Rosyada (Excellent), Prihadi Dwianggoro SE, MM (Excellent), Yupiter Budiman 

(Gading Boulevard), Angga Teguh Aji Pramuditya (Gold), Marcellus Okka Widjaja (Gold), Stefanus (Harvest), Tience 
Dumaidar (Harvest), Irwan Sutikman (Mediterania 8), Liem Siek Lian (Mediterania 8), Pieter Djatmiko (Mediterania 
8), Daniel Teguh Adi Nugroho (Permata),  Deni Warsita (Pinangsia), Neneng Rosnani (Pinangsia), Susilo Windowati 
(pinangsia), Masitoh (Prima), Lita Zailita (Prioritas), Ina Karlina. S.Kom (United), Aris Setiawan (Zawa 2), Helmi Agus 

Affandi (Zawa 2), Afdal Chair (Zawa 3), Michael Duotama (Mediterania). 

What is Your
Next Big Move? with CENTURY 21

your next move will 
leave a Mark
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DARI waktu ke waktu kita selalu membicarakan cara 
bertahan dalam satu bisnis tertentu, cara untuk tetap 
exist dalam bidang yang kita tekuni dan cara untuk 
bisa menonjol dan berprestasi di bidang tersebut.

Pada umumnya setiap bisnis yang kita temui,  
selalu ada pendatang baru, pemain lama yang bisa  
bertahan dan yang pasti juga akan selalu ada 
yang memutuskan untuk meninggalkan bisnis  
tersebut. Hal ini juga pasti akan terlihat jelas dalam karir  
sebagai Marketing Associate yang kita jalani. Kita 
akan memdapatkan pembelajaran untuk pembeka-
lan diri agar bisa bertahan dan produktif dibidang 
bisnis yang kita pilih.

Beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam hal ini 
adalah sebagaiberikut :

1. LAKUKAN LEBIH BANYAK
Kita bisa melakukan pengamatan kepada orang 
yang bisa bertahan dan tetap produktif di bidang 
yang sama dengan bidang yang kita masuki. Dalam 
hal ini kita bisa memperhatikan MA senior atau para  
Master di Century 21 Indonesia. Perhatikan apa saja 
yang mereka lakukan dalam bisnis ini untuk bisa 
menjadi sampai sekarang. 

Kita bisa memulai dengan melakukan hal paling  
mudah untuk bertahan, yaitu lakukan hal yang 
sama seperti yang telah dilakukan oleh para senior 
kita. Dan tentu saja untuk bisa bertahan kita harus  
melakukan dengan frekuensi yang lebih besar  
(lakukan lebih banyak).

Kuncinya adalah jumlah yang lebih besar. Dalam 
semua bisnis tidak akan mungkin dihindari adanya 

MARKETING ASSOCIATE SURVIVAL KIT

Budi Alhuda
Corporate Trainer
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kompetisi atau persaingan. Mau tidak mau kompetisi 
yang akan kita hadapi adalah melawan (bersaing) 
dengan para senior atau orang yang telah lebih dulu 
berada dan menjalani bisnis tersebut. Jika hanya 
melakukan hal yang sama dengan yang mereka laku-
kan maka tentu saja kita akan tersingkir dan kalah 
bersaing. 

Cara termudah yang bisa kita lakukan adalah lakukan 
hal yang sama dengan jumlah yang jauh lebih besar.

2. LAKUKAN LEBIH BAIK
Melakukan pengamatan terhadap para senior di bis-
nis yang kita jalani, bukan hanya dari sisi apa saja 
yang mereka lakukan. Tapi juga bagaimana cara 
mereka melakukannya, kapan saja mereka melaku-
kannya (timing) dan dimana saja mereka melakukan-
nya. Semakin detail pengamatan yang kita lakukan 
maka semakin banyak informasi yang akan kita da-
patkan.

Cara berikutnya yang bisa kita lakukan untuk bisa 
bertahan dalam bisnis adalah dengan cara melaku-
kan hal hal yang sudah dilakukan tapi harus dengan 
cara yang lebih baik. Berdasarkan pengamatan dan 
informasi yang kita dapatkan, seharusnya kita akan 
mengetahui kekurangan dan kelemahannya. Kita bisa 
melakukan hal tersebut dengan lebih baik pada saat 
kita bisa menghilangkan kekurangan dan kelemahan 
tersebut. 

3. SERTAKAN KREATIVITAS
Tambahkan sebuah sentuhan khas diri kita sendiri 
dalam melakukan setiap usaha. Hal unik yang kita 
lakukan akan menjadi ciri diri kita dan akan membuat 
ikatan khusus antara kita dengan konsumen kita.

Menjadi unik sebenarnya tidaklah sesusah yang kita 
pikirkan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengabung-
kan 2 hal atau lebih yang selama ini sudah dilakukan 
menjadi satu hal yang baru.

4. KENAPA HARUS MEMILIH
Memang dalam hidup akan selalu penuh dengan  
pilihan pilihan. Hidup memang harus memilih. 
Tapi jika dalam hal ini pada saat kita bisa memilih  
untuk melakukan semua hal kenapa kita hanya cukup  
dengan memilih satu hal saja untuk dilakukan.

Apakah kita akan bertahan dan bisa menjadi peme-
nang dalam bidang yang kita tekuni tergantung dari 
pilihan sikap yang akan kita ambil.

Sudahkah kita menentukan pilihan untuk SURVIVE 
dalam bisnis kita?

Good Luck and Happy Selling
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SETIAP konsumen mempunyai alasan masing– 
masing untuk memutuskan berkonsultasi menggu-
nakan broker/ agen properti untuk mencari rumah, 
sewa atau menitipkan properti untuk dijual. Karena 
menggunakan jasa agen membuat transaksi prop-
erti lebih mudah.  Ada beberapa konsumen yang 
selalu berkonsultasi agen yang sudah dipercayakan,  
tetapi  ada juga yang baru bertransaksi meng-
gunakan agent properti. Sebagai agent properti  
sudah menjadi kewajiban melayani konsumen sebaik-
baiknya. Beberapa kriteria berikut ini bisa menjadi 
pedoman bagi para agen properti agar konsumen 
bisa jatuh hati kepada agen properti.

1. KOMUNIKASI

Menjaga komunikasi dengan konsumen merupa-
kan hal vital yang harus diperhatikan secara intens.  
Karena konsumen akan membutuhkan informasi 
dengan cepat. Proses komunikasi tidak selama-
nya berjalan mudah, ada proses untuk menemukan  
kecocokan yang akhirnya bisa mendapatkan apa 
yang diinginkan konsumen. Sebagai agen harus 
sigap memenuhi apa yang diinginkan konsumen  
sebelum pindah ke agen yang lain.

2. PROAKTIF

Agen yang baik pasti akan aktif untuk meng-
hubungi konsumen untuk menambah database,  
khususnya untuk konsumen yang potensial. Selain 
itu agen harus tetap menjaga hubungan baik dengan  
konsumen serta memberikan info update yang dibu-
tuhkan konsumen selengkap mungkin, membuat 
konsumen yakin untuk tetap setia. 

3. MENDENGAR

Karena kosumen membutuhkan konsultasi untuk 
mendapatkan properti yang diingikan, maka tugas 
sebagai agent yaitu mendengarkan dan memahami 
apa yang dibutuhkan konsumen. Karena tidak lebih 
baik mendengarkan apa yang mereka butuhkan, 
dari pada Anda berpanjang lebar berbicara tetapi  
akhirnya tidak bisa memenuhi apa yang diingikan 
oleh konsumen.

4. KONSUMEN ADALAH PRIORITAS UTAMA 

Jika konsumen mendapatkan apa yang diingin-
kan, secara langsung agent-pun akan mendapat  
target yang dicapai yaitu closing. Jadikan konsumen  
menjadi prioritas. Sebisa mungkin bisa menjadi 
perantara yang baik untuk dapat menemukan kebu-
tuhan mereka akan properti. Sehingga konsumenpun 
merasa bahagia dan didukung untuk setiap keputu-
sannya dalam memilih properti yang diinginkan.

5. MEMBERIKAN REFERENSI

Bagi sebagian konsumen yang memilih untuk mem-
percayakan properti atau ingin mencari properti  
melalui agen pasti mempunyai ekspektasi besar  
untuk mendapatkan properti yang tepat. Sebagai 
agent yang baik, sebisa mungkin pastikan untuk bisa 
memberikan berbagai referensi, sehingga ada alter-
natif pilihan yang bisa diberikan kepada konsumen. *

MAU JADI AGEN PROPERTI
YANG DISAYANG KONSUMEN?
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PENYELESAIAN 
SENGKETA MELALUI 
JALUR ARBITRASE
DALAM dunia bisnis seringkali terjadi selisih paham 
dan perbedaan pendapat antara para pihak yang  
terlibat dalam suatu perjanjian. Perbedaan pendapat 
dan perselisihan apabila tidak menyangkut hak dan  
kewajiban yang essensial biasanya dapat diselesaikan oleh 
para pihak dengan cara penyelesaian musyawarah dan  
mufakat. Namun seringkali suatu permasalahan 
yang tidak ditangani dengan baik akan diselesaikan  
melalui jalur hukum yaitu Pengadilan Negeri. Di Indonesia 
juga mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar  
Pengadilan. Para pihak dapat memilih jalur penyelesaian 
sengketa di luar Pengadilan antara lain dengan melalui 
jalur arbitrase.

Penyelesaian menggunakan cara Arbitrase hampir mirip 
dengan pengadilan. Yang membedakan adalah di dalam 
Arbitrase hukum acaranya dapat ditentukan oleh Para 
Pihak. Sistem ini juga memungkinkan untuk melaku-
kan penyelesaian secara rahasia sehingga tidak meng-
ganggu kegiatan usaha. Penyelesaian melalui Arbitrase  
lazimnya telah ditentukan dalam sebuah perjanjian untuk  
mengantisipasi jika terjadi sengketa. Jika belum ada 
klausul tersebut, pada saat terjadi sengketa apabila 
Para Pihak menginginkan untuk menyelesaikan melalui  
Arbitrase, maka Para Pihak wajib membuat Akta Kesepa-
katan. Para arbiter dapat ditunjuk oleh masing-masing 
pihak dan lazimnya berbentuk majelis (ganjil), tetapi  
dapat juga tunggal. Apabila gagal menentukan  
pemilihan arbiter maka berdasarkan UU No. 30 tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  
Sengketa, Para Pihak dapat meminta ketua Pengadilan 
Negeri untuk memilih arbiter atau majelis arbiter.

Arbitrase berasal dari kata Latin, yaitu arbitrare, 
yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu  
menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter 
atau wasit. Arbitrase merupakan suatu cara penyelesa-
ian atas sengketa perdata di luar Peradilan Umum yang 
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara 
tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun pada 
saat berlakunya UU tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa ini, ketentuan mengenai arbi-
trase sebagaimana diatur dalam pasal 615 sampai 651 
Rv, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 Rbg tidak berlaku lagi.  
Adanya UU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  
Sengketa ini telah berusaha mengakomodir semua  
aspek mengenai arbitrase baik dari segi hukum maupun  
substansinya dengan ruang lingkup baik Nasional  
maupun Internasional. Sebagai salah satu cara penyele-
saian di luar peradilan, Arbitrase dijalankan atas dasar  
kehendak sendiri dari Para Pihak yang bersengketa 
dalam bentuk Perjanjian Arbitrase.

Di Indonesia, Arbitrase diselesaikan oleh Lembaga Arbi-
trase yang permanen seperti Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia (BANI), tetapi bisa juga yang bersifat ad hoc 
(sementara). Lembaga Arbitrase yang telah berdiri se-

jak 1977 ini masih menjadi salah satu alternatif para 
pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa. Pengertian  
Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa 
klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian  
tertulis yang dibuat para pihak sebelum sengketa atau 
suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak se-
telah sengketa. Apabila para pihak pemilih penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, maka 
persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam 
perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. 

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa  
melalui “adjudikatif privat”, yang putusannya bersifat  
final dan mengikat. Para pihak yang telah sepakat mem-
buat Perjanjian Arbitrase, maka Pengadilan Negeri tidak  
memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa para 
pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase 
dan para pihak yang bersengketa tidak lagi berhak  
untuk mengajukan penyelesaian sengketanya atau beda  
pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke  
Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri wajib untuk  
menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu  
penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan mela-
lui Arbitrase. Jenis sengketa atau Objek pemeriksaan 
yang bisa diselesaikan melalui arbitrase yaitu di bidang  
perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum 
dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepe-
nuhnya oleh pihak yang bersengketa antara lain bidang 
Perniagaan, Perbankan, Keuangan, Penanaman Modal, 
Industri dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Jadi, seng-
keta-sengketa perdata di luar perdagangan, seperti 
sengketa di bidang Hukum Keluarga, tidak bisa diselesai-
kan melalui Arbitrase.

Adapun beberapa hal yang menjadi keuntungan Arbi-
trase dibandingkan menyelesaikan sengketa melalui jalur 
litigasi adalah Sidang tertutup untuk umum; Prosesnya 
cepat (maksimal enam bulan); Putusannya final dan tidak 
dapat dibanding atau kasasi; Arbiternya dipilih oleh para 
pihak yang ahli dalam bidang yang disengketakan, dan 
memiliki integritas atau moral yang tinggi; Walaupun  
biaya formalnya lebih mahal dibandingkan dengan biaya 
pengadilan, tetapi tidak ada ‘biaya-biaya lain’; hingga 
(Khusus di Indonesia), para pihak dapat mempresenta-
sikan kasusnya dihadapan Majelis Arbitrase dan Majelis 
Arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi oleh para 
pihak. ***
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SIARAN RADIO MAESTRO 92.5 FM
BANDUNG : 21 NOVEMBER 2017

Century21 Liberty mengadakan siaran radio 
setiap satu bulan sekali dengan narasumber 
Marketing Associate Century21 Liberty yaitu 
Susana Yuniasih (Master Bronze) dan menggaet 
salah satu media radio kenamaan di kota band-
ung, dengan tujuan untuk memperkenalkan 
Century21 Liberty jauh lebih luas lagi kepada 
masyarakat, juga membangun branding image 
kepada masyarakat bahwa Century21 Liberty 
dapat dipercaya dan memiliki marketing yang 
handal dibidangnya serta bersertifikat interna-
sional. 

Siaran radio ini juga membahas tentang dunia 
agent properti misalnya, Cara Menjadi Agent 
Yang Profesional, Cara Mudah Menjual Properti, 
Cara Mendapatkan Klien, Keuntungan Investasi 
Properti, Memilih Properti Yang Tepat Untuk  
Investasi Anda, dll. 

Secara keseluruhan siaran radio Century21  
Liberty ini adalah mengajak teman-teman yang 
memiliki jiwa entrepreneur untuk bergabung 
menjadi mitra kami dan meraih kesuksesan ber-
sama-sama dengan kami di Century21 Liberty 
Bandung Jawa Barat.

DISKUSI PANEL DALAM ACARA YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH RUMAH.COM 
AGENT SUMMIT 2017
 
Kamis, 07 Desember 2017 Rumah.com menggelar  
acara Agent Summit 2017 di Soehanna Hall 2F1, The  
Energy Building, SCBD Lot 11, Senayan, Jakarta.
Rumah.com mengambil tema “ Mendapatkan Kepas-
tian dan Peluang Emas di Bisnis Properti 2018” dengan 
terselenggaranya Agent Summit 2017 dapat memberikan 
pengetahuan untuk mendukung kesuksesan bisnis agen.  
Owner Sekaligus  Principal Century 21 Excellent Bapak Samto  
Pramono memberikan sharing mengenai pandangannya  dan  
analisa pasar properti Indonesia di 2018 dengan fokus update 
pada perkembangan teknologi dalam  panel diskusi dengan  
moderator Tina Talisa.

AWARD DARI RUMAH.COM
 
Century 21 Excellent berbahagia menerima penghargaan 
bergengsi dari portal properti No 1 di Indonesia Rumah.com. 
Adapun penghargaan yang di terima di Acara Rumah.com 
Agent Summit 2017  diantaranya sebagai berikut :
1. Top Performing Agency Depok
2. Best Performance Agency Of The Year

Semoga dengan penghargaan ini Century 21 Excellent  
semakin dikenal di masyarakat luas & para MA nya sukses 
selalu dalam memasarkan propertinya. ***



Beberapa bulan yang lalu, Century 21 telah launching One21 Mobile App yang diperuntukan khusus bagi  
Member Broker maupun Marketing Associate Century 21 Indonesia. Berbagai kampanye dilakukan guna  
mensosialisasikan kepada para Marketing untuk menggunakan aplikasi pertama untuk franchise properti di 
Indonesia. One21 Mobile App membantu untuk membuat listing lebih mudah, memperluas networking dan kes-
empatan co-broking lebih mudah dan cepat. Dengan fitur yang mempermudah Marketing tidak membutuhkan 
waktu lama untuk mengetahui mengenal segala update properti diseluruh jaringan century21.

Selain melakukan campaign melalui sosial media, team IT khusus mengadakan roadshow ke kantor-kantor 
yang ada di kawasan Jakarta dan sekitarnya hingga ke Bandung. Dimana bertujuan untuk memberi pemaha-
man lebih jelas mengenai Mobile App One21. Century 21 berharap agar koneksi antara MA satu dengan yang 
lain semakin terhubung satu dengan yang lain, dan semakin memiliki jaringan lebih luas lagi. 

There’s an alternative way to listing your property more easy. Download it on your smart phone today!

SOSIALISASI ONE21 MOBILE APP

Dalam rangka merayakan Damai Natal bersama 
Persekutuan Doa Ciputra World 1- Jakarta, diada-
kan perayaan Natal bersama gabungan karyawan 
Ciputra dan DBS di Ice Palace Lotte Shopping  
Avenue. Selain ibadah perayaan Natal, Century 
21 Indonesia turut memberikan bantuan donasi  
kepada Yayasan Sentuhan Kasih Anak yang  
diserahkan oleh Pak Petter selaku perwakilan  
Century 21 Indonesia.
Yayasan Sentuhan Kasih Anak tergerak untuk 
membantu anak-anak yang terkena kanker, sehing-
ga bukan saja kita merasakan damai Natal, tetapi 
anak-anak juga bisa merasakan kasih Natal dengan 
bantuan dana untuk pengobatan mereka. Kiranya 
Damai Natal menyertai kita semua. ***

Keseruan para pemenang reward bulan Oktober-
Desember dengan Nonton Bareng “ Star Wars: The 
Last Jedi” di CGV Premiere Grand Indonesia, serta 
jamuan makan malam bersama di Hotel Kempinski-
Jakarta (13/12)

Selamat kepada para pemenang, masih ada  
kesempatan untuk teman-teman yang lain, tetap  
semangat ya!

29CENTURY 21
INDONESIA

CENTURY 21
EVENT



30 CENTURY 21
INDONESIA

CENTURY 21
EVENT

“Congratulation to 
all Member Brokers 
and Agents.. This is 
the 3rd award that 
we received this 
year and we won’t 
get this far without 
your hardworks and 
supports.. Keep on 
Rocking !! Next year 
we will be GREATER 
than before.” - Daniel 
Handojo (Associates 
Director Century 21 
Indonesia)

Selamat kepada para pengurus dalam 
pelantikan kepengurusan Arebi DPC Jakarta 
selama masa bakti 2017 -2020. Jopie Hori 
(Century 21 Gading Bouvelard) - Ketua DPC 
Jakarta Utara, Michael Kho (Century 21  
Metro Group) - Ketua DPC Jakarta Timur, 
Margo Khusiono (Century 21 Prioritas) - 
Bendahara DPC Jakarta Pusat, Lia Kristanti 
(Century 21 United) - Bendahara DPC 
Jakarta Timur, Samto Pramono (Century 21 
Excellent) - Bendahara DPC Jakarta Selatan, 
Yohan Yan - Ketua DPC Bekasi (12/12).

Thanks for coming to visit Century21 
Zawa for Mr. Don Lawby as a direc-
tor Century21 Asia Pasific, Mr. Jason 
Wang as a vice president Century21 
Asia Pasific, Mr. Hendri Tamzel as a Di-
rector c21 Indonesia and Mr. Daniel as 
a vice president Century21 Indonesia.

Signing Ceremony dan Launching Citra Plaza Nagoya Batam di 
Ciputra Artpreneur yang dihadiri Master Franchise di Indonesia, 
Senin, 11 Desember 2017.

Disamping kerja keras, kebersamaan 
menjadi kunci kesuksesan bagi tiap 
individu. Outbond yang dilaksanakan 
oleh Century 21 Prioritas yang dilak-
sanakan di Bogor selama dua hari 
diharpakan semakin memupuk rasa 
kekeluargaan dan semakin kompak 
satu dengan yang lain. Salam  
dahsyat, Smarter! Bolder! Faster!
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Century 21 Liberty melaksanakan 
Gathering Outbond bersama di Panga-
lengan Bandung pada 1 November 2017.
Program Outbound training ini dilaksana-
kan dengan memberikan permainan atau 
kegiatan yang bertujuan untuk memberi-
kan perubahan karakter agar menjadi  
individu yang lebih baik dan positif serta 
semangat Marketing Associate.

Terimakasih kepada Andi K Natanael sharing 
kepada para Master Club untuk semakin memotivasi 

melakukan perubahan lebih dahsyat memasuki 
tahun baru. So which one do you like,  

Change or Die?!

Century 21 Revival mendapatkan penghargaan juara 
ke-2 dari BCA program “Wheel of fortune 2017”

serta salah satu MA Century 21 Revival, Suzie 
kategori Top 2 Marketing Wheel of Fortune KPR 

BCA 201. Acara diselenggarakan di Bisteak Gading 
Serpong (16/11). Sekali lagi selamat atas prestasi 

Century 21 Revival, salam sukses!

MB workshop dengan tema Creative thinking  
Ciputra Way membahas dengan lengkap  

Bagaimana menjadi creative didalam ketidakjelasan 
pasar. Acara workshop dibawa oleh Antonius Tanan 

- President UCEC & Ali Tranghanda membahas  
Property Outlook 2018. Salam sukses!!

Grand Opening Century 21 Platinum dilaksana-
kan pada tanggal 1 November 2017 di wakili oleh 
Tommy Suriadi dan Fabian Kris selaku Franchise 

Consultan Century 21 Indonesia. Selamat dan sukses 
untuk pembukaan kantor baru di wilayah Semarang.

Office learning session di Century 21 United 
menjawab berbagai pertanyaan para marketing 

supaya performance kedepan lebih baik lagi. 
Tetap semangat ya!




