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neration sebagai pusat bisnis dan perdagangan Indone-
sia. 
     Di The  Winner News edisi ketiga, kami  akan  men-
gangkat isu ini lebih dalam tentang persoalan peminda-
han ibukota baru ini  Terutama hal-hal yang harus diper-
hatikan untuk bisnis broker properti dan dunia properti. 
Contohnya, tentang opini, pendapat dan solusi-solusi 
oleh pengamat properti tentang isu pemindahan ini. 
     Diharapkan dengan menuju akhir tahun ini kita juga 
semakin positif dan optimis bahwa properti akan kemba-
li naik. Dengan peluang-peluang yang baru terjadi ini kita 
juga harus mampu keluar dari zona aman yang telah 
terjadi. Untuk menerima isu ini bukan hanya sebagai 
tantangan tetapi juga sebagai peluang untuk masa 
depan properti Indonesia. 
     Dengan ini saya juga ingin menyampaikan selamat 
kepada para pemenang IPAF 2019 yang telah berjuang 
hingga pertengahan tahun ini.  Mereka telah membukti-
kannya jadi kita pun dan siapapun mampu untuk mengh-
adapi tantangan isu ini. Selamat membaca dan seman-
gat mengejar akhir tahun bagi kita semua!

          ampir semua pemberitaan tentang properti 
dihadapkan dengan rencana pemindahan ibukota. Hal ini 
juga menimbulkan polemik baru dengan semakin 
banyaknya pro dan kontra yang berkembang di masyar-
akat.  Wacana  pemindahan  ibukota  ini  juga  akan  ber-
dampak kepada industri broker properti. Pemerintah 
pusat memiliki pandangan tersendiri dengan peminda-
han ibukota.
  Yang pasti saat ini pelonjakan harga tanah dengan 
hadirnya para spekulan juga menjadi keterkaitannya 
dengan isu pemindahan ibukota ini. Pemerintah harus 
mampu memastikan hal ini. Bahwa ini tidak akan 
berdampak kepada kerugian yang lebih panjang dan juga 
nantinya akan baik bagi masyarakat yang akan pindah 
dan masyarakat lokal sekitar. Terhadap informasi yang 
beredar dan mulai simpang siur ini, kami ingin memberi-
kan pandangan yang berbeda tentang isu ini. 
     Selain itu, perencanaan pemerintah ini juga harus kita 
kaji dan dalami apakah berdampak banyak kepada 
Jakarta. Bahkan isunya Jakarta akan mengalami 
peremajaan atau yang lebih dikenal dengan Urban Rege-
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Brasil
     Perpindahan ibukota negara Brasil 
yang tadinya berada di Rio de Janei-
ro kemudian dipindahkan ke Brasilia.  
Hal ini menjadi  salah satu perpinda-
han ibukota yang sukses di dunia. 
Indonesia sendiri yang sedang 
merencanakan perpindahan 
mengacu pada negara Brasil. Proses 
pemindahan ibukota Brasil telah 
memakan waktu 5 tahun. Dalam 
pemindahan ini pun juga mengacu 
pada beban yang telah ditanggung 
oleh Rio de Janeiro. 
     Dengan semakin meningkatnya 
dan padatnya populasi di Rio de 
Janeiro menjadi salah satu faktor 
penting untuk melakukan peminda-
han ibukota. Menurut pemerintah 
Brasil, pada tahun 1997 dengan 
pemindahan ibukota ke Brasilia yang 
berada di tengah-tengah negara 
Brasil, malah mampu memberikan 
pemerataan ekonomi bagi negara 
Brasil. Hal ini pun juga menggairah-
kan perekonomian di daerah Brasi-
lia. 

0
5

Ibukota Negara
yang Pernah
Pindah!

     Rencana pemindahan ibukota negara telah diproklamirkan secara resmi oleh Joko Widodo, Pres-
iden Republik Indonesia melalui konferensi pers. Selain itu, dilakukan juga pemaparan bahwa ini 
adalah salah satu cara untuk menanggulangi beberapa masalah terutama pemerataan perekono-
mian. Pemerintahan pusat saat ini mengacu pada beberapa negara yang sudah melakukan 
pemindahan ibukota negara ini. Berikut beberapa negara yang telah melakukan dan sedang dalam 
proses pemindahan ibukota negara.
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Mesir
     Terletak di Afrika bagian timur laut dengan populasi hampir 24 juta penduduk. 
Mesir menjadi salah satu negara maju Afrika, memiliki polemik yang tidak terbend-
ung lagi. Mayoritas penduduk Mesir masih terkonsetrasi dekat dengan Sungai Nil. 
Menurut sejarah pun, Sungai Nil merupakan kota tertua yang sudah bergerak pesat 
sejak turun temurun. Tetapi, beban dan permasalahan yang ada di Kairo membuat 
Presiden Abdel Fattah el-Sisi membuat keputusan untuk membuat sebuah daerah 
pemerintahan baru. Ibukota  baru Mesir ini memiliki daerah berada 45 km di Kairo. 
Ibukota ini diharapkan mampu menampung 5 juta orang. Perencanaannya ibukota 
ini akan memiliki tempat hiburan seperti Disneyland dengan Sungai Nil. Daerah 
Mesir sendiri mayoritas daratannya tertutup dengan gurun sahara. Ibukota ini akan 
resmi beroperasi tahun 2020. 

Malaysia
     Negara tetangga telah lebih dahulu 
melakukan pemindahan ibukota.  Ter-
nyata hal ini sangat dirasa penting 
oleh Perdana Menteri Malaysia saat 
itu yaitu Mahathir Mohamad, karena 
dengan adanya pemindahan ibukota 
ini laju pemerintahan dalam melaku-
kan kebijakan pun lebih cepat. 
Bertemu dengan instrumen-instru-
men lembaga lain juga lebih cepat. 
Putrajaya menjadi yang dipilih oleh 
negara Malaysia.
     Karena kota ini dianggap layak 
dengan wilayah 46 km2 dan cukup 
untuk membangun gedung-gedung 
pusat pemerintahan. Tetapi, seperti 
Istana Raja Malaysia pun saat ini 
masih berdomisili di wilayah Kuala 
Lumpur. Pemindahan ibukota ini baru 
terlaksana 19 Oktober 1995. Saat ini 
pun, Kuala Lumpur tetap menjadi 
wilayah   pusat   bisnis   dan  perdaga-
ngan kemudian dikembangkan menja-
di tempat wisata. 

Kazakhstan
     Ketegasan pemerintahan Presiden 
Nursultan Nazarbayev adalah tentang 
pemindahan ibukota Kazakhstan. 
Pemindahan ibukota ini memiliki 
planning yang panjang. Pada tahun 
1997, negara ini akhirnya memindah-
kan ibukotanya dari Almaty ke Astana 
hingga berubah nama menjadi Nur 
Sultan. Pemindahan ibukota ini juga 
mengacu pada kepadatan kota 
Almaty. Tapi, kota ini mengalami per-
lambatan dalam kenaikkan pendapa-
tan ekonomi. 
     Selain itu, letaknya yang dikelilingi 
pegunungan menghambat juga per-
tumbuhan ekonomi di daerah Almaty 
ini. Nur Sultan memiliki berbagai sya-
rat yang harus dipenuhi sebagai ibu-
kota baru bagi Kazakhstan. Salah 

satunya adalah lokasi yang strategis, relatif lebih tahan 
dari ancaman bencana alam, pasokan air, dan swasem-
bada pangan.

Australia
     Melbourne berada di negara bagian Victoria. Kemudian wilayah Victoria 
berkembang pesat terutama ketika penemuan emas. Melbourne sebagai kota 
terbesar di daerah Victoria dengan pemukiman yang padat dan didukung 
dengan penemuan emas sehingga Melbourne pun semakin berkembang. 
Kemudian ditetapkan pada tanggal 1 Januari 1901 bahwa Melbourne menjadi 
ibukota Australia.  Tetapi timbulnya konflik antara politik wilayah Melbourne 
dengan tetangganya Sydney. Karena hal ini, tercetus oleh pemerintah Australia 
untuk  melakukan sayembara internasional karena ingin memilih ibukota baru. 
     Syaratnya, kota tersebut harus memiliki taman kota yang luas. Dana yang besar 
di pusat kotanya. Setelah melakukan seleksi dan beberapa kajian terpilihlah 
Canberra sebagai ibukota baru. Canberra saat ini dianggap sebagai “The Bush 
Capital” dengan lokasinya dikelilingi hutan.  lebih dalam ternyata yang paling cocok 
adalah Canberra. Alhasil, pada 1927 ibu kota Australia berpindah dari Melbourne ke 
Canberra. Saat ini, Melbourne dan Sydney pun saat ini tetap menjadi salah satu daerah 
tujuan yang paling populer sebagai pusat bisnis dan travelling. 
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What’s ON
Borneo Island?

     Pulau Borneo menjadi pulau ketiga terluas di Asia dan merupakan salah satu paru-paru dunia. Letaknya yang berada 
ditengah-tengah Indonesia, dinyatakan bisa menjadi salah satu cara untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Hal ini 
menjadi salah satu alasan terpilihnya pulau Borneo masuk menjadi calon  ibukota baru Indonesia. 

     There’re a lot of rumors about the new capi-
tal city. The government chooses to Borneo 
Island, so what’s making Borneo is the best 
choice for Indonesia?

     Mengerucut ada dua wilayah oleh 
Presiden Joko Widodo yaitu Kaliman-
tan Tengah dan Kalimantan Timur. Di 
wilayah Kalimantan Tengah dan 
Kalimantan Timur telah menawarkan 
berbagai kelebihan dan kekurangann-
ya. Namun kemudian dinyatakan 
bahwa rencananya ibukota akan 
pindah ke Kalimantan Timur.  Renca-
na yang menjadi pro kontra ini menja-
di sorotan secara nasional dan dunia. 
Dengan letaknya berada di 
tengah-tengah Indonesia tentunya 
pas untuk mengusung konsep 
Indonesia sentris.
     Selain itu, penentuan lokasi yang 
terpilih pun telah jatuh  di daerah 
Penajam Paser Utara sebagai ibuko-
ta baru. Berdekatan dengan kota 
Balikpapan wilayah ini  memiliki area 
hutan, sungai dan laut. Dalam penun-
jukkan wilayah ini memiliki potensi 
sangat besar. Daerah Penajam Paser 
Utara ini juga berdekatan dengan 
Balikpapan secara fasilitas, 
infrastruktur dan lokasi juga telah 
terpisah dari area pusat ekonomi dan 
bisnis.
     Bisnis yang  masih  menjadi  mata 

     Dari segi infrastruktur di wilayah 
Kalimantan Timur sendiri sedang 
dalam tahap pembangunan seperti 
pembangunan jalan tol, jembatan 
kembar, jembatan pulau Balang, jalur 
kereta  api dan jalan penghubung 
dengan fasilitas umum yang terus 
diperbaiki. Walaupun, masih banyak 
yang sedang berjalan dan diperbaiki, 
tapi wilayah Kalimantan Timur terus 
mengalami pembangunan. Disini 
juga ada pelabuhan untuk tol laut dan 
2 Bandara di wilayah Balikpapan dan 
Samarinda yang mulai aktif untuk 
menerima penerbangan domestik 
dan Internasional. 
     Dari segi dana ini juga bisa meng-
hemat pengeluaran karena telah 
masuk kedalam APBD. Wilayah 
Kalimantan ini  sangat  luas,  ada  se-
kitar 68.000 hektar yang telah diper-
siapkan sebagai calon ibukota baru. 
Pengembangan wilayah ini diren-
canakan akan dimulai tahun 2020.
Menyambut kabar ini tentunya 
ada pro dan kontra tentang 
lingkungan, ekonomi dan poli-
tik. Tapi, apakah kita sudah 
siap menerima ibukota baru?

pencahariaan utama di Kalimantan  
Timur adalah pertambangan, bisnis 
kuliner dan oleh-oleh. Tetapi, karena    
wilayah ini masih memiliki banyak 
hutan, sehingga masih banyak   pen-
duduk pedalaman yang bermukim 
untuk bertani, berkebun ataupun 
nelayan sungai. Suku yang paling 
dominan disini adalah Dayak, Bugis, 
Banjar dan Kutai mereka saling 
berdampingan hidup. Untuk terjadin-
ya konflik jarang terjadi diwilayah ini. 
Alamnya yang begitu terjaga sehing-
ga masyarakat pun juga merawat 
wilayah ini.
     Banyak masyarakat yang masih 
mengandalkan wilayah ini dengan 
alamnya salah satunya seperti kayu 
gaharu. Kayu ini tidak bisa didapat-
kan secara mudah dan sulit dicari.  
Kayu gaharu dengan kualitas rendah 
harganya bisa mencapai 20-25 juta 
/kg. Manfaat dari kayu ini sangat 
banyak dan dicari, seperti untuk 
parfum, kosmetik dan bahan 
pengawet. Banyak investor asing 
yang juga mulai melirik dengan segu-
dang kekayaan alam yang dimiliki 
oleh Kalimantan Timur.  
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     Dalam setahun ini,  Indonesia  memiliki  ber-
bagai perbincangan hangat  dan  santer  terde-
ngar di berbagai lapisan masyarakat. Bukan 
hanya topik politik, ekonomi tapi properti pun 
ikut terbawa dalam buah bibir seluruh lapisan 
masyarakat. Sekarang, masyarakat pun tidak 
bisa dibohongi begitu saja oleh media. 
     Masyarakat semakin kritis dengan penyebaran infor-
masi di media sosial yang begitu cepat. Manis, pahit, 
asam hingga komentar pedas ikut dikoarkan, setiap 
orang bebas untuk memberikan suara pendapatnya. 
Indonesia yang berasaskan dengan cara musyawarah 
sehingga keputusan apapun haruslah dimufakatkan 
secara bersama pula. Apalagi dengan isu terakhir 
tentang rencana  perpindahan ibukota yang telah terce-
tus  melalui  konferensi pers kenegaraan oleh Presiden 
Joko Widodo. 
     Pembahasan ini menjadi topik sorotan dan telah 
menuai sikap pro-kontra masyarakat entah dari segi 
ekonomi, lingkungan, budaya maupun properti. Memang 
kalau kita berkaca langsung ke wilayah Jakarta, 
permasalahan  yang   terdekat  dan   paling  sering  dide-
ngungkan adalah kemacetan. Selain itu, dari segi 
lingkungan, Jakarta saat ini sudah tidak sehat untuk 
ditempati, karena masalah persediaan air dan udara 
yang bersih. Hal ini saling terkait dan menjadi permasala-
han yang semakin  kompleks untuk Jakarta. 
     Walaupun dari sisi manapun tidak ada sebuah urgensi, 
tapi  beban Jakarta sendiri sudah semakin berat apalagi 
dengan penambahan populasi hingga 1 juta jiwa perta-
hun. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk 
dan masalahnya yang semakin kompleks mungkin  
dengan adanya pemindahan ibukota ini menjadi sebuah 
solusi untuk mempercepat keputusan-keputusan terbaik 
bagi Indonesia nantinya.
     Salah satu contoh dari segi lingkungan sendiri ruang 
terbuka hijau (RTH) Jakarta juga masih kurang cukup 
untuk mengimbangi luasan total Jakarta, dilansir oleh 
sains.kompas.com menurut Dean Yulindra Affandi, Koor-
dinator Sains dan Penelitian WRI Indonesia, bahwa 
jumlah RTH adalah sebesar 14,9%. “Beban Jakarta ini 
terus bertambah, apalagi dengan ruang terbuka yang 
semakin kurang sehingga masalah seperti pengadaan 
air bersih dan udara yang lebih sehat juga menjadi salah 
satu acuan untuk kita sadar bahwa beban Jakarta juga 
semakin bertambah” ujar Andy K. Natanael sebagai 
pelaku properti.

     Upaya pemerintah pusat untuk memindahkan ibukota 
sebenarnya lebih ke gambaran jangka panjang masa 
depan Indonesia. Dengan optimisme yang dibangun oleh 
pemerintah kita harus memperhatikan  tantangan yang 
akan dihadapi dalam mengeksekusi ini hingga berjalan 
secara kesinambungan dan lancar. Walaupun telah 
dicanangkan bakal mulai dari tahun 2020 hingga 2024 
merupakan proses pembangunan untuk pemindahan 
ibukota Indonesia. Tetapi, tidak menutup kemungkinan 
bahwa ini bisa lebih lama dari yang diperkirakan.
     “Dalam hal ini pemerintah harus memiliki kematangan 
terutama dalam perencanaan tentang siapa lembaga 
pengawas yang akan mengawasi eksekusi dari perenca-
naan yang telah dibuat, kedua dalam hal pembiayaan 
yang tidak mungkin hanya mengandalkan biaya dari 
APBN” ujar Ali Tranghanda ketika ditanyai tanggapan-
nya.
    Perencanaan ibu kota baru 
ini menjadi hal yang harus 
benar-benar dimatangkan. 
Bukan hanya sekedar kajian 
tapi harus memiliki skema 
yang jelas tentang tata letak 
ibukotanya. Secara geograf-
is, pulau Kalimantanlah yang 
dipilih karena berada di 
tengah-tengah negara Indo-
nesia. Wilayahnya juga tidak 
termasuk dalam ring of fire 
Asia Pacific atau daerah 
yang sering mengalami 
gempa dan letusan gunung 
berapi.
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     Kita tahu bahwa pendapatan negara saat ini 50% 
masih berasal dari wilayah Jawa, selebihnya adalah 
gabungan antara wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawe-
si, Maluku hingga Papua. Karena hal ini, secara ekonomi 
Indonesia masih bersifat Jawa sentris, sehingga perput-
aran ekonomi pun kurang maksimal hingga ke Indonesia 
bagian Timur. Presiden Joko Widodo mengharapkan 
geliat ekonomi akan berkembang merata di seluruh 
Indonesia dengan perpindahan IKN ini. 
     “Sisi ekonomi saya rasa tentu ini akan baik ya bahkan 
malah terciptanya pemerataan ekonomi bagi seluruh 
wilayah Indonesia. Tidak semuanya terkonsentrasi di 
Jakarta, bahkan wilayah Indonesia timur bisa merasakan 

dampaknya” ujar Andy K. 
Natanael menanggapi hal 
ini. 
     Ini juga dipaparkan pada 
slide pemerintahan tentang 
“Dampak Ekonomi dan 
Skema Pembiayaan Pemin-
dahan Ibu Kota Negara” 
dipaparkan bahwa investasi 
rill di Kalimantan Timur 
meningkat 47,7%, di Pulau 
Kalimantan 34,5% dan di 
Indonesia 4,7%. 
     Dari segi biaya peminda-
han ibukota akan menelan 
466 Triliun ini bukanlah 
jumlah yang sedikit. “Biaya 
pemindahan ibukota ini 
tentunya tidak sedikit, 

bahkan saya rasa akan lebih. Pemerintah harus 
menguatkan strateginya dengan menarik investasi asing 
di properti-properti pemerintahan yang letaknya strate-
gis di Jakarta” ujar Ali Tranghanda selaku CEO Indonesia 
Property Watch.
     Lebih lanjut Ali menerangkan bahwa Jakarta pun tetap 
dipersiapkan sebagai salah satu pusat bisnis dan perda-
gangan untuk wilayah Jawa. Perombakan besar akan 
terjadi, untuk mendompleng pertumbuhan wilayah ini 
tetap menjadi salah satu primadona di Indonesia. 
Dilihat dari geografis memang Kalimantan Timur berada 
ditengah-tengah wilayah negara Indonesia. Secara 
pandangan umum saja bahwa akan adanya pergerakan 
pasar yang mulai akan merata. Bagian Indonesia selain 
wilayah Kalimantan yang akan berdampak adalah 
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. 

IKN baru menjadi solusi untuk pemerataan
ekonomi 

sumber: researchgate.net
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Benarkah, harga properti di Jakarta akan 
turun? 
     Setelah diadakannya pengunguman tentang adanya 
pemindahan ibukota. Banyak yang mulai mempertanya-
kan tentang harga properti di Jakarta. Menanggapi hal 
ini, Ali Tranghanda menyampaikan bahwa penurunan 
harga properti di Jakarta tidak akan begitu saja turun 
setelah perpindahan ibukota, karena Bank Indonesia dan 
bank besar pun masih berada di wilayah Jakarta. 
     Bahkan dengan adanya pemindahan ini akan mem-
berikan dampak positif bagi Jakarta. Dilihat dari sisi 
manisnya, dengan pemindahan ibukota ini akan 
menurunkan beban populasi hingga mencapai 1 juta 
lebih jiwa yang akan turut dipindahkan ke Kalimantan. 
Terutama, mereka yang berada menduduki di eksekutif 
dan legislatif. Hal ini membuat Jakarta akan sedikit bisa 
bernapas, belum lagi wilayah Jakarta yang sudah jarang 
dengan ruang terbuka. 
     “Kita seharusnya tidak perlu khawatir, karena seberapa 
banyak sih hubungan kita secara langsung dengan 
pemerintahan. Mungkin bagi instasi-instasi yang lang 
-sung berhubungan akan lebih tepat untuk langsung 
pindah ” Ujar Andy K. Natanael. Selain itu menurutnya, 
dalam jangka pendek pun wilayah Jakarta tetap menjadi 
primadona di wilayah pulau Jawa.
     Masyarakat yang sudah lama, lahir, bekerja dan memi-
liki usaha disini mungkin tidak akan serta merta menarik 
investasinya di Jakarta. Pengamat properti pun sepakat 
bahwa properti di Jakarta tidak akan langsung redup, 
malahan mungkin ini bisa semakin menarik investor-in-
vestor asing untuk menyewa properti-properti milik 
negara.
     Wilayah yang sangat berpotensi dan akan menjadi 
ladang investasi properti adalah wilayah Medan Merdeka 
dan Senayan-Kuningan. Setelah dihitung, wilayah ini 
bernilai adalah 1.123 Triliun (masih dalam proses audit 
BPK). Lahan investasi inilah yang akan masuk  ke  APBN 
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Peningkatan Investasi Wilayah Indonesia
Lainnya (Selain Kalimantan)

Kota Brasilia

untuk biaya ibu kota negara baru. 
     Broker properti harus mulai menyusun strategi yang 
benar-benar matang dan tepat untuk menyasar konsu-
men. Bisa jadi ini peluang untuk menyasar terutama para 
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan masuk ke daerah 
Kalimantan Timur ini. Mereka butuh kita dalam menjual-
kan propertinya yang mungkin ingin dilepas di Jakarta. 
     Ada dua skenario yang diprediksi oleh Kementrian PPN 
Bappenas yaitu skenario I adalah pemindahan seluruh 
ASN (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), POLRI + TNI, 
beserta masing keluarga dengan estimasi berjumlah 4 
orang/ASN mencapai 1,5 juta jiwa dengan lahan yang 
akan dipersiapkan sebesar 40.000 Ha. Kemudian, skema 
kedua adalah pemindahan ebagian penduduk yang 
beraktivitas sebagai ASN (eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif), POLRI + TNI, beserta masing keluarga dengan 
estimasi berjumlah 4 orang/ASN mencapai 870.000 
dengan lahan 30.000 Ha. 
     Dapat dilihat bahwa inilah peluang kita untuk masuk 
dan mulai mendekati warga yang akan segera pindah. 
Bukan hanya itu, selain pemindahan penduduk yang 
paling menarik perhatian dari pemindahan ibukota 
adalah meningkatnya harga properti di wilayah Kaliman-
tan Timur. Mengindikasikan bahwa akan adanya speku-
lan yang mulai bergerilya mencari tanah di wilayah Kalim-
antan Timur. Kedepannya bukan tidak mungkin Kaliman-
tan Timur bisa memiliki lahan dengan harga yang tidak 
masuk akal. Ketegasan pemerintah dalam memberikan 
rambu juga harus diperjelas. “Pemerintah perlu menyedi-
akan bank-bank tanah dengan kerjasamanya menggan-
deng swasta, terutama untuk menyediakan perumahan 
murah bagi masyarakat” Ujar Ali Tranghanda. 
     Pendataan aset-aset negara beserta tanah yang dikua-
sai oleh negara harus mulai di audit dan didata sehingga 
pemerintah tahu ruang dan kapasitas yang bisa dikem-
bangkan dari wilayah tersebut. Nantinya, kejadian 
masyarakat menengah kebawah tidak mampu beli 

rumah, bisa tidak terjadi kembali. 
Sudah banyak negara yang telah 
memindahkan ibukotanya salah satu 
yang menjadi percontohan bagi 
negara Indonesia untuk dipelajari 
adalah Brasil. Pemindahan Ibukotan-
ya yang berada dari Rio de Janeiro ke 
Brasilia yang membutuhkan waktu 5 
tahun dalam pemindahan ibukota 
dan terus berlanjut. 
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Permasalahan UU dan Batas Wilayah 
     Untuk membahas lebih dalam tentang pemindahan 
ibukota ini pemerintah pun harus memulai kajian tentang 
batas-batas negara tetangga yang berdekatan dengan 
calon ibukota baru ini. Dalam peta dunia, wilayah Indone-
sia yang paling utara memiliki batas  negara dengan 
negara Malaysia dan Filipina.  Untuk Kalimantan Timur 
berdekatan sekali dengan wilayah Malaysia. Dari pemer-
intah pusat pun harus memiliki ketegasan dan kekuatan 
untuk daerah perbatasan.  Untuk kedepannya tidak ada 
yang namanya gesekan konflik antarnegara. “Ini yang 
harus kita perkuat jangan sampai malah pemindahan 
ibukota ini tidak menguntungkan untuk negara kita” ujar 
Ali Tranghanda. 
     Selain itu, yang menjadi perhatian adalah tentang 
keberlanjutannya pembangunan. Dimana dalam hal 
pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya peker-
jaan pemerintah yang saat ini menjabat yaitu Presiden 
Joko Widodo tapi akan dilanjutkan kepada pemerintahan 
selanjutnya. “Jika memang ingin memindahkan ibukota, 
pembangunan ini harus dilanjutkan kepada generasi 
penerus pemerintahan pusat dengan mengeluarkan 
Undang-Undang, Perpres hingga Perda” ini jawaban 
lugas Ali terkait keperluan pemindahan ibukota.

     Ternyata  pekerjaan  pemerintah  pun  untuk  memba-
ngun ibukota baru masih memiliki banyak rentetan 
panjang. Jelas sekali bahwa ini bukanlah pekerjaan yang 
mudah. Jakarta sendiri saat ini, masih memiliki status 
dan gelarnya sebagai ibukota yang sah, baik secara 
Undang-Undang dan Perda. Ibukota Jakarta masih tetap 
menjadi primadona pasar properti Indonesia. Terkait 
pemasalahan beban ibukota saat ini, pembenahan diri 
harus benar-benar dilakukan baik itu dari pemerintah 
daerah dan masyarakat Jakarta. Tapi, nantinya tidak 
menutup kemungkinan dengan kajian lebih mendalam 
dan pembentukan tim keberlanjutan untuk pemindahan 
ibukota. Investasi properti juga akan semakin baik kede-
pannya bagi Indonesia. 
     Transparansi menjadi  hal yang harus pemer-
intah lakukan sehingga perencanaan wilayah 
kota baru yang sudah direncanakan bisa terwu-
jud dan tidak diambil alih bagi keuntungan 
oknum tertentu. Proyeksi pemerintah boleh 
saja terus berjalan, tapi selalu kawal untuk 
mewujudkan mimpi bersama. Bukan hanya 
mimpi, bahkan ini bisa menjadi misi istimewa 
untuk pelaku industri properti dalam memban-
gun kembali masyarakat urban yang lebih baik 
dan tertata.  

Didanai Untuk biayai

Gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif

Sarana pendidikan, sarana kesehatan
Museum, lembaga pemasyarakatan
Sarana dan prasarana penunjang

Pembangunan infrastruktur utama
(selain yang telah tercakup dalam APBN) KPBU

54,4%
253,4T

-
-
 
-
-
-

Didanai Untuk biayai

Perumahan umum
Pembangunan perguruan tinggi
Science-technopark
Peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan toll
Sarana kesehatan
Pusat perbelanjaan/shopping mall
MICE

SWASTA
(termasuk BUMN)

26,4%

123,2T

-
-
-
-
-
-
-

Untuk biayai

Infrastruktur pelayanan dasar
Pembangunan istana negara, bangunan
stategis TNI/POLRI
Rumah Dinas ASN/TNI/POLRI
Pengadaan lahan
Ruang Terbuka Hijau
Pangkalan Militer

Didanai APBN
19,2%

89,4T

-
-
 
-
-
-
-

KPBU & Swasta Diharapkan Sebagai
Sumber Utama Pembiayaan

Skema Pembiayaan

13



SENAYAN

KUNINGAN

GELORA BUNG
KARNO

     Dalam kurun waktu 25 
tahun, Indonesia akan 
genap mencapai usia 100 
tahun. Tahun 2045 adalah 
sebuah mimpi Indonesia untuk 
memperkecil angka kemiskinan dan 
sudah perkerjaan masyarakat saat ini untuk 
membangun bangsa Indonesia semakin unggul di 
kancah Internasional. Tentunya ini menjadi  tantangan 
bagi kota-kota besar di Indonesia untuk dapat menyele-
saikan masalahnya dan mampu mensejahterakan 
masyarakatnya.  Salah satunya adalah kota Jakarta yang 
saat ini telah lama meraih predikat sebagai ‘ibukota’ telah 
mendapatkan mandat untuk melepaskan predikatnya 
sebagai ibukota. 
     Dengan adanya rencana pemindahan ibukota oleh 
Presiden Joko Widodo, Jakarta sendiri akan menjadi 
pusat bisnis dan perdagangan di Jawa. Bisa dibilang ini 
menjadi langkah peremajaan bagi Jakarta untuk menyel-
esaikan masalahnya satu demi satu. Menurut Bappenas, 
kerugian yang telah  diakibatkan  oleh  kema-
cetan telah mencapai Rp. 56 T. Sebenarnya, permasala-
han yang tengah terjadi di Indonesia juga telah dialami 
oleh beberapa negara lain baik yang sedang berkembang 
maupun yang sudah maju.
     Dari sini saja pemerintah dalam mengambil keputusan 
dan melakukan koordinasi untuk menjalan-
kan program akan terkendala dengan kemac-
etan. Ini juga telah terjadi di negara tetangga 
seperti Malaysia, yang telah memindahkan 
pusat ibukota dari Kuala Lumpur ke Putra-
jaya. Sebenarnya telah banyak program dari 
berbagai negara lainnya yang bisa ditiru. 
Selain Malaysia adapula Seoul, Korea Selatan  
dengan proyeknya adalah Seoullo 7017. 
Dimana daerah ini akan lebih asri dengan 
ditanami pepohonan dan area khusus 
pejalan kaki akan semakin diperlebar. Di area 
ini para band indie bisa tampil sehingga para 
pejalan kaki pun bisa menikmati area terbuka 
ini.

     Wilayah Seoul, Korea Selatan pun bisa 
menjadi salah satu contoh oleh Jakarta 
untuk mengusung konsep “Urban 
Regeneration” dengan mulai merubah 
tatanan daerah yang memiliki  lahan 
terbuka. Nantinya, ruangan terbuka ini 
bisa membantu pemerintah Jakarta 
untuk menanggulangi permasalahan air 
bersih dan udara. Jakarta yang akan 
direncanakan  sebagai pusat bisnis dan 
perdagangan juga perlu membenahi diri 
bagi kebutuhan lingkungan yang lebih 
baik bagi warganya.  Dengan semakin 
dibukanya ruang terbuka maka semakin 
banyak penampungan air bersih bagi 
Jakarta. 
     Kemudian, pembangunan transporta-
si umum yang lebih terintegrasi mulai 
dari MRT, LRT, transjakarta, hingga KRL. 
Ini menjadi sebuah solusi untuk memec-
ahkan permasalahan macet di Jakarta. 
Karena saat ini, masih banyak yang 
merasa bahwa akses transportasi 
umum seperti KRL, LRT, MRT dan trans-
jakarta masih belum mampu mengatasi 
permasalahan macet di Jakarta. 
     Pemerintah Jakarta pun akan memu-
lai peremajaan kota dengan 3 fase yaitu 
pendek (2019–2022), menengah 
(2022–2025) dan panjang (2025–
2030). Dalam hal ini pemerintah pusat 

pun tetap akan mendukung pembangunan wilayah yang 
terjadi di Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga 
telah mendukung terutama dalam menerbitkan surat 
utang atau obligasi dalam pembiayaan proyek jumlah 
besar. Karena, Jakarta masih memiliki kriteria sebagai 
kota bisnis dan secara APBD masih sehat. Dengan 3 fase 
ini nantinya akan menelan biaya 571 T, angka yang tidak 
sedikit tapi harapannya akan semakin baik kedepannya. 

     Jakarta bagaimana pun caranya tidak akan 
terlepas dari hiruk pikuk yang ada. Bisnis dan 
investasi asing pun menjadi sasaran bagi 
Jakarta. Tapi, untuk menjadi kota yang lebih 
baik  butuh sebuah kerjasama bagi warganya 
dalam membangun kota Jakarta semakin kon-
dusif dan terawat.
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untuk biaya ibu kota negara baru. 
     Broker properti harus mulai menyusun strategi yang 
benar-benar matang dan tepat untuk menyasar konsu-
men. Bisa jadi ini peluang untuk menyasar terutama para 
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan masuk ke daerah 
Kalimantan Timur ini. Mereka butuh kita dalam menjual-
kan propertinya yang mungkin ingin dilepas di Jakarta. 
     Ada dua skenario yang diprediksi oleh Kementrian PPN 
Bappenas yaitu skenario I adalah pemindahan seluruh 
ASN (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), POLRI + TNI, 
beserta masing keluarga dengan estimasi berjumlah 4 
orang/ASN mencapai 1,5 juta jiwa dengan lahan yang 
akan dipersiapkan sebesar 40.000 Ha. Kemudian, skema 
kedua adalah pemindahan ebagian penduduk yang 
beraktivitas sebagai ASN (eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif), POLRI + TNI, beserta masing keluarga dengan 
estimasi berjumlah 4 orang/ASN mencapai 870.000 
dengan lahan 30.000 Ha. 
     Dapat dilihat bahwa inilah peluang kita untuk masuk 
dan mulai mendekati warga yang akan segera pindah. 
Bukan hanya itu, selain pemindahan penduduk yang 
paling menarik perhatian dari pemindahan ibukota 
adalah meningkatnya harga properti di wilayah Kaliman-
tan Timur. Mengindikasikan bahwa akan adanya speku-
lan yang mulai bergerilya mencari tanah di wilayah Kalim-
antan Timur. Kedepannya bukan tidak mungkin Kaliman-
tan Timur bisa memiliki lahan dengan harga yang tidak 
masuk akal. Ketegasan pemerintah dalam memberikan 
rambu juga harus diperjelas. “Pemerintah perlu menyedi-
akan bank-bank tanah dengan kerjasamanya menggan-
deng swasta, terutama untuk menyediakan perumahan 
murah bagi masyarakat” Ujar Ali Tranghanda. 
     Pendataan aset-aset negara beserta tanah yang dikua-
sai oleh negara harus mulai di audit dan didata sehingga 
pemerintah tahu ruang dan kapasitas yang bisa dikem-
bangkan dari wilayah tersebut. Nantinya, kejadian 
masyarakat menengah kebawah tidak mampu beli 

rumah, bisa tidak terjadi kembali. 
Sudah banyak negara yang telah 
memindahkan ibukotanya salah satu 
yang menjadi percontohan bagi 
negara Indonesia untuk dipelajari 
adalah Brasil. Pemindahan Ibukotan-
ya yang berada dari Rio de Janeiro ke 
Brasilia yang membutuhkan waktu 5 
tahun dalam pemindahan ibukota 
dan terus berlanjut. 
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     Tantangan di lapangan saat ini bukan hanya 
dari eksternal agen properti tapi bisa juga dari 
internal. Di setiap tantangan  ini merupakan 
bentuk proses mendapatkan kesuksesan yang 
sejati. Banyak agen properti yang cepat mudah 
menyerah dan kehilangan inovasi sehingga 
mereka merelakan mimpi-mimpi yang mereka 
bangun.  
     Untuk semakin memacu motivasi dan inova-
si para peraih Monthly Achievers dalam acara 
The Achievers Recognitions, berkesempatan 
belajar dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh Pak 
Ciputra. Sebagai salah satu anak perusahaan 
Ciputra Grup, Century 21 Indonesia juga meras-
akan hal yang telah ditanamkan oleh Pak Cipu-
tra telah menular ke banyak marketing di luar.

The Achievers

Meraih Sukses
Dengan Inovasi
Diri Cara Ciputra

     Diselenggarakan pada Senin,  23 September 2019 di 
Jakarta Design Centre, Jakarta. Century 21 Indonesia 
pun mengundang Bapak Antonius Tanan, MBA, MSc, MA  
yang menyampaikan materi tentang mimpi sebagai 
sales dan berbagai inovasi sukses dari Pak Ciputra. “Cari-
lah hal-hal dalam mimpi Anda yang membuat hal itu 
priceless bagi Anda” ujar Bapak Antonius.
     “Saya ingin memiliki 3 kantor lagi dan 1000 subscrib-
ers di Youtube karena saya rasa pengajaran tentang 
properti itu masih jarang padahal itu adalah hal yang 
gratis” ujar Margo Khusiono, Member Broker Century 21 
Prioritas dalam menyampaikan mimpinya. “Saya ingin 
memiliki Centurion lagi, semoga tecapai tahun depan ini” 
ujar Endang Kumalasari, Master Gold, Century 21 Prima 
Arcade.
     Selain itu ketika kita telah sukses, kemudian menularkan kesuksesan yang telah kita capai 
dengan menjadi inspirasi bagi orang lain. Karena, dengan menularkannya akan semakin baik 
juga bagi kita. Tapi tentunya ditengah untuk meraih kesuksesan kita, masih banyak orang 
yang menertawakan atas mimpi-mimpi kita. Nah, tentunya harus ada benteng yang kuat dari 
diri kita sendiri untuk tetap percaya bahwa mimpi kita akan terwujud.  Kita perlu yakin, 
percaya dengan iman kita, usaha bersama dengan tim yang solid maka bisa menuju mim-
pi-mimpi kita ujar Lia Kristanti Member Broker Century 21 United. 
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    “Kita harus mampu menjalankan mimpi kita bahwa kita bisa, selain itu 
kuncian saya adalah  duit: doa, usaha, iman dan tawakal, kemudian kita 
menunjukkan bahwa kita bisa meraih mimpi kita” ujar Samto Pramono, 
Member Broker Century 21 Excellent. Memang proses untuk meraih sukses 
tidaklah mudah. Hal ini juga berlaku kepada Pak Ciputra, tapi dia bertahan 
dan mampu menjadi Bengawan Properti Indonesia. 

     Bukan hanya itu kedisiplinan menjadi kunci untuk mendapat-
kan kesuksesan. Semua orang bisa dan mampu meraihnya tapi 
jika kita tidak terbiasa untuk membentuk karakter diri kita men-
jadi sukses. Tentunya, kesuksesan hanya akan lewat sebentar 
saja, perlunya perawatan menjadi poin penting ketika telah 
meraih sukses ini. 
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     Acara perhelatan festival tengah tahun Century 21 
Indonesia, kembali hadir bagi para pelaku industri 
properti. Bukan hanya dari segi acara yang meriah, 
tapi juga menghadirkan pembicara yang tidak asing 
ditelinga pelaku industri properti.  Para peserta yang 
hadir merupakan agen properti terbaik Century 21 
Indonesia dari seluruh Indonesia yang memiliki 
prestasi baik di kancah properti. 

 “Acara tahun ini berbeda dari tahun sebelumn-
ya, cukup bagus dan sangat menghibur” 
Tommy Lim, Century 21 Mediterania 9. Century 
21 ingin selalu memberikan hal berbeda bagi 
para tamu undangan yang hadir setiap tahun-
nya. Kali ini pun dipilihlah Segara, Ancol, 
dengan suasana pantai, sehingga peserta 
yang hadir pun dapat santai bersama dengan 
rekan-rekannya. Bukan hanya itu turut hadir 
pula Bapak Ali Tranghanda  (CEO Indonesia 
Property Watch) dan Bapak Andy K. Natanael 
(CEO Projek) di acara Indonesia Property Agent 
Fest 2019. Momen pertengahan tahun ini 
bertabur dengan para bintang agen properti 
yang telah berjuang selama awal tahun 2019 
hingga pertengahan tahun.Full of Stars!
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“Saya merasa senang bisa hadir dan bertemu dengan 
orang-orang yang memiliki potensi di bisnis properti. 
Apalagi ditengah kondisi saat ini, Century 21 tetap eksis” 
ujar Andreas Nawawi sebagai pembicara pada acara 
IPAF 2019. 
     Ranah properti ini sangat rentan memang dengan 
kondisi politik dan ekonomi. Setelah rentetan pergelaran 
pesta demokrasi, properti pun mulai kembali diminati 
oleh para investor ataupun end user.  “Kami melihat 
setelah pesta demokrasi ini peminat pasa primary sedikit 
meningkat, karena hal ini telah dijalani secara baik” ucap 
Meiko Handoyo dalam pembukaan acara IPAF 2019.
     Dengan pesta demokrasi yang telah usai menjadi 
sedikit celah bagi pelaku industri untuk tetap bisa 
berjualan pasar primary. Acara ini juga memberikan 
pandangan baru bagi pelaku industri untuk optimis di 
tahun ini hingga memasuki kuartal 1 2020. Hal yang 
perlu diperhatikan untuk menyongsong tahun 2020.

adalah cara agen properti dalam memilih produk yang ditawarkan kepada konsumen properti saat ini. “Pertengahan 
tahun ini dari segi GCC kita mengalami pertumbuhan sekitar 8% begitu pula dari unit transaction yang telah mengalami 
pertumbuhan 11% dibandingkan dengan pertengahan tahun lalu. Dari secondary market minat sewa pun semakin 
meningkat terutama untuk generasi millenials” ujar Meiko Handoyo selaku Director dari Century 21 Indonesia.

C+ Proteksi Pertama Agen Properti!
     Kita tahu bahwa agen properti memiliki resiko dalam 
menjalani profesinya. Mengunjungi gedung atau rumah yang 
baru saja dibangun, canvassing dan hal-hal yang tidak terdu-
ga yang akan menjadi resiko kecelakaan kerja. Sadar akan 
potensi bahaya ini perlindungan diri juga yang paling utama 
bagi agen properti. 
     Belum lagi masa depan tentang agen properti atau masa 
pensiun agen properti jarang ada tentang telah memikirkan 
untuk ini. Padahal, dana pensiun sangat krusial  ketika sudah 
menginjak usia tidak produktif  untuk bekerja. Untuk bisa 
memiliki kehidupan nyaman dan aman ketika hari tua. 
Karena hal ini, Century 21 Indonesia dengan kantor 
franchisee bekerjasama selalu untuk memberikan perhatian. 
C+ atau program Century 21 Care and Protect untuk kese-
lamatan kerja dan pensiun agen properti. 
     Pertama yang mengusung program ini di Indonesia, dihara-
pkan mampu memberikan perlindungan bagi agen properti. 
“Kita tahu bahwa agen properti itu kerjaannya tidak berada di 
kantor dan mereka tidak terikat. Tapi, kami ingin mereka 
memiliki pengamanan yang layak bagi masa depan mereka” 
Ujar Daniel Handojo dalam peresmian C+ di acara IPAF 2019. 
     “Kami merasa perlu adanya proteksi lebih bagi diri kami 
dalam menjalankan profesi sebagai agen properti” ujar 
Endang Kumalasari sebagai orang pertama yang menerima 
program C+. Terlihat melalui pemutaran film pendek dengan 
judul “Sempat” para agen properti pun sadar bahwa ternyata 
memang perkerjaan mereka juga memiliki resiko yang besar 
dan tak terduga.  
     Dengan adanya program ini Century 21 berharap 
makin banyak yang perhatian terhadap keamanan 
diri sebagai agen properti. Masa depan keluarga, 
diri dan kenyamanan hari tua juga harus mulai 
disiapkan sehingga bisa menikmati hari tua 
dengan tenang. Sekarang, mari bersama menjaga 
keamanan dan keselamatan masa depan
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tunya memang Century 21 Best.Integritas Pak William 
juga terlihat pada cara marketing-marketingnya bekerja. 
Saya rasa inilah yang patut dicontoh” Ujar Cipta Harun, 
General Manager Ciputra Group. 
     Begitu pula, dimata pengembang lokal seperti Pak 
Along dari Mutiara Property, menurutnya Pak William 
adalah penengah yang baik dan selalu mampu memberi-
kan masukan tanpa menyebarkan informasi dari 
pengembang lain. Lanjutnya, orangnya sangat jujur 
dengan apa yang benar-benar terjadi  dilapangan dan 
tidak membuka apa yang sedang dilakukan oleh 
pengembang satu dengan yang lainnya. 
     Menjalani profesi ini dengan penuh tekad selama 
belasan tahun hingga membangun citra kantor Century 
21 Best sebagai agen properti terbaik dimata masyar-
akat dan developer bukanlah hal mudah. Hal ini sebuah 
prestasi karena dengan citra yang baik dari kepercayaan 
konsumen akan terciptalah komunitas yang baik pula. 
“Setiap kita memiliki permata, tapi bedanya adalah saya 
selalu memoles ini untuk tetap bersinar, terus bagaima-
na dengan Anda? 
     Setiap perjuangan dan proses yang telah 
dilalui bersama oleh keluarga Century 21 Best 
adalah penguatan diri untuk tetap berkibar 
tinggi di dunia broker properti. Tidak terlena 
dengan kesuksesan,  Century 21 Best  memiliki 
prioritas untuk memberikan pelayanan jasa 
terbaik bagi pelaku konsumen properti di 
Makasssar

     Tantangan  ini  telah  William alami ketika muda 
mencoba berbagai banyak profesi mulai dari berjualan 
CD, jeruk dan ikan. Hingga akhirnya dia telah menetapkan 
hatinya untuk menjadi broker properti. Broker properti 
asal Makassar ini tidak pernah menyerah akan mimpinya 
untuk sukses. “Saya ini kan senang kerja, kemudian 
teman saya melihat potensi ini dan mengajak saya terjun 
ke dunia broker properti” ujar William saat ditemui di 
kantor Century 21 Best. 
     Terjun ke dunia properti juga penuh liku dan tanjakan 
yang tidak mudah untuk dilewati, hingga akhirnya dapat 
membesarkan nama kantor Century 21 Best di Makass-
ar. Membesarkan nama kantornya tidak jauh juga dalam 
mengajarkan marketingnya. Karena  inilah  dalam  memi-
lih bibit marketing sukes, dia memiliki perhatian sangat 
khusus tentang hal ini “Saya ini dalam memilih orang 
untuk terjun di dunia properti harus dihadapkan dengan 
yang pahitnya. Kalau yang baiknya itu kan datang sendiri 
nantinya” ujarnya. Lanjutnya, passionkanlah hal yang 
sedang kamu jalani sehingga lama kelamaan kita akan 
mencintai pekerjaan ini.
     Dengan tidak memilih sembarangan orang William 
mendidik marketing-marketingnya dengan penuh 
tanggung jawab menjadikan mereka sukses. “Ketika 
diberitahu tidak digaji, saya juga mikir. Tapi, saya tahu  
Pak William menjalankan bisnis ini dengan hati” ujar M. 
Rezky Ajisutama, marketing Century 21 Best. “Selain itu, 
Pak William itu orang yang bijaksana dan cukup keras 
dalam mendidik tapi akhirnya semua punya hasil” ujar 
Vera sebagai peraih Top 1 Marketing Associates Century 
21 Indonesia di 2018.
     Mungkin karena inilah William memiliki agen-agen 
dengan kesolidan dan profesionalitas tinggi. “Pak William 
itu tegas, keras dan disiplin. Tapi, hatinya baik selalu 
mengingatkan kami tentang keluarga kami dan kenapa 
kami disini” Ujar A. Patma salah satu marketing yang 
diajarkan oleh Pak William. Dimata marketing William 
seperti air yang berada di gurun pasir, menjadi sebuah 
penyemangat dan pengingat yang baik. 
     Broker properti yang baik harus mampu menjembatani 
kemampuan pengembang dengan para marketingnya 

untuk menjualkan produk 
properti. Harus mampu pula 
menjaga hubungan relasi yang 
baik untuk mendapatkan input 
dan output yang baik pula. 
“Broker properti di Makassar 
adalah salah satu yang paling 
advance, salah sa-

Dedikasikan Diri
Untuk Tuai
P R E S T A S I
     Tak banyak yang mau untuk mendedikasikan 
dirinya dan bekerja keras untuk menjadi 
sukses. Banyak anak muda yang menyerah 
akan mimpi dan memulai dari 0 merajut mimpi.

http://bit.ly/WilliamC21Best
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     Hainan menjadi salah satu destinasi favorit para travel-
ler untuk jalan-jalan, nih. Jadi, gak salah kalau destinasi 
ini juga layak dikunjungi oleh para pemenang Challeng-
ers Club. Perjalanan yang membutuhkan 4,5 jam meng-
gunakan pesawat dari Bandara Internasional Soekarno 
Hatta, para peserta meluncur ke Bandara Internasional 
Haikou Meilan. 
     Hainan memiliki berbagai tempat yang kaya akan 
kearifan lokal dan budaya. Adapula kota artifisial yang 
dibuat seperti kota untuk setting film. Disini para peserta 
bisa bebas menikmati dan berfoto di tempat ini. Wisata 
tematik ini menjadi salah satu yang paling populer di 
Hainan. Arsitektur bangunan dengan perpaduan China 
dan Eropa klasik menjadikan tempat ini semakin arsistik.
     Di daerah Hainan sendiri memiliki 2 kota yang terkenal 
yaitu Haikou dan Sanya. Jika, sudah berkunjung ke kota 
Haikou tidak lengkap rasanya jika para peraih Challeng-
ers Club 2019 tidak mengunjungi Sanya. Di Hainan sendi-
ri memiliki objek wisata yang sangat terkenal yaitu 
Nanshan Temple. Dimana terdapat patung Dewi Kwan 
Im yang wajahnya ada diberbagai sisi.

HAINAN

   Melirik destinasi Asia Timur, yang pasti sering 
di dengar mungkin Hongkong, Taiwan, Shang-
hai. Dari semua destinasi populer yang ada, ada 
satu wilayah di Asia Timur yang memiliki iklim 
tropis yaitu Hainan. Birunya laut memang paling 
tepat di jelajahi ketika musim panas. Selain itu, 
Hainan juga sering mendapat predikat sebagai 
Hawainya Asia Timur. Terletak di titik selatan 
China  

      Dari sini peserta dapat merasakan pengaruh kuat 
Buddha dalam masyarakat Hainan. Di berbagai sisi dekat 
dengan Nanshan Temple ini juga tersebar berbagai kuil 
sebagai tempat beribadah. Para peserta juga bisa 
menikmati berbagai pantai yang berada di Hainan. 
Menurut berbagai sumber, bahwa Hainan sangat terke-
nal dengan pantainya yang mirip dengan Hawai atau 
Floridanya Cina.
     Dadong beach¸ menjadi pantai pertama yang dikunjugi 
oleh beserta, sambil menikmati putihnya pasir di pantai 
dan birunya laut. Garis pantainya yang melengkung 
seperti teluk sehingga tampak ujung pantainya. Disini 
para peserta bisa bermain dan bersantai di pantai. 
Selain, itu, Dadong Beach dekat dengan Deer Look-
ing-Back Garden, sebenarnya taman ini memiliki sebuah 
cerita tentang kaisar yang zalim. Disini  ceritanya  kaisar
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peserta akan merasakan suasana yang mirip dengan 
Bali. Menikmati suasana disini juga sekaligus untuk 
mempelajari sejarah kenapa banyak warga Tionghoa 
Indonesia yang menempati. Disini para peserta juga bisa 
menikmati musik daerah Indonesia. 
     Selain beberapa tempat yang eksotik para peserta 
juga diajak ke daerah tempat perbelanjaan yang menjadi 
salah satu tempat perbelanjaan favorit seperti Jewelry, 
Latex, Bamboo Charcoal, dan Yangshetang Medicine. Di 
toko-toko ini menawarkan berbagai produk yang berbe-
da-beda, sesuai dengan namanya. Tapi yang paling 
menarik setiap memasuki toko, para peserta akan diberi-
kan presentasi terkait produk yang dijualkan oleh 
masing-masing tempat. 
     Masing-masing tempat menjual barang-barang yang 
berbeda pula. Seperti di Jewelry, tentunya akan menjual-
kan barang-barang perhiasan yang kental dengan 
budaya Tiongkok. Selain itu adapula toko Latex, disini 
tentu saja menjual berbagai macam barang yang terbuat 
dari lateks seperti kasur, bantal dan guling yang memiliki 
kelebihan. 
     Selain itu, ada toko yang menjual bahan-bahan dari  
Bamboo Charcoal. Seperti yang kita tahu bahwa bamboo 
charcoal ini memiliki banyak manfaat dan aman untuk 
lingkungan. Selain itu, saat ini di belahan dunia manapun 
sedang melejit bahan ini dimana-dimana. Pastinya, ini 
menjadi barang oleh-oleh yang pas ketika dari Hainan. 
     Negeri Cina juga dikenal sebagai daerah yang sudah 
tidak diragukan lagi dalam bidang ilmu kesehatan. Di 
Hainan tentunya  juga menjual berbagai obat herbal yang 
banyak manfaatnya bagi kesehatan. Para peserta pun 
juga mengunjungi Yangshetang Medicine untuk membe-
likan oleh-oleh kesehatan bagi keluarga terkasih. 

     Perjalanan para peraih Challengers Club ini 
menjadi momen yang selalu dinanti setiap 
tahunnya. Karena, peserta bisa merasakan dari 
hasil jerih payah mereka dengan mengelilingi 
berbagai destinasi terbaik diseluruh dunia. 
Selamat kepada peraih Challengers Club! 

HAINAN
menyuruh seorang pemburu untuk mengambil tanduk 
rusa sempurna. Ditengah perburuan itu pemuda ini 
menemukan rusa betina dan ternyata hanya jelmaan 
wanita cantik. Kemudian, sang pemburu pun terpikat 
hatinya dengan wanita ini. Diangkat dari cerita setempat, 
kemudian dibangunlah patung rusa ini.
     Dari sini para peserta bisa melihat kota Sanya dan 
Phoenix Island dari kejauhan. Keesokan harinya para 
peserta menikmati pantai yang terkenal di Hainan yaitu 
Yalong Beach. Dengan panjang 7 km dan dikelilingi oleh 
perbukitan tentunya menyenangkan melakukan aktivitas 
bersantai di pantai ini.
     Perpaduan budaya di Hainan bukan hanya terlihat di 
daerah movie town Haikou tapi juga di Desa Bali. 
Sejarahnya, di tahun 1960-an ada perpaduan Tionghoa 
dari Indonesia kemudian menetap di Hainan. Disini para  
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Training Create21 angkatan 436
     Dilaksanakan dari 9-11 Juli 2019. Training ini diadakan 
di Kantor Century 21 Metro, Harapan Indah, Bekasi. 
Peserta yang mengikuti training terdiri dari beberapa 
kantor cabang Century 21. Peserta yang mengikuti 
training, yaitu Ade Ferry Yansyah (C21 Metro), Albertus 
Benhur Samosir (C21 Metro), Eva Christine Walean (C21 
Metro), I.V Wisnu Baroto (C21 Metro), Neti Marlina (C21 
Metro), T.Edward Manalu (C21 Metro), Tri Sepnur 
Sulistyo (C21 Metro), Yanti (C21 Metro), Yenny (C21 
Metro), Yuliana Sumendap (C21 Metro), Esther Marga-
reth Tumbol (C21 Metro 1), Nicak Dadang F (C21 Metro 
1), Johanes Sutrisno (C21 Metro 2 JGC), Lei Sei (C21 
Metro 2 JGC), Rouly Susy Tarti (C21 Metro 2 JGC), 
Suzana Hermawan (C21 Metro 2 JGC), Wikantiningsih 
(C21 Metro 2 JGC), Lucia Yelly Tedjadinata (C21 Gading 
Boulevard). 

Training Create21 angkatan 435
     Dilaksanakan dari 20 - 23 Mei 2019. Training diadakan 
di  DBS Tower, Ciputra World 1 lt. 9. Peserta yang mengi-
kuti training terdiri dari beberapa kantor cabang Century 
21, yaitu Budi Hasan Parman (C21 Crystalys), Adityo 
Sentoso (C21 Excellent), Olivia Chandra (C21 Grand 
Pajajaran), Ali Fikry (C21 Harvest), Alice (C21 Mediterania 
6), Winarto Limidjaja (C21 Mediterania 6), Heti Liana 
Sudimin (C21 Mediterania 9), Jef Martin Candra (C21 
Mediterania 9), Susanto (C21 Mediterania 9), Ivan Sutami 
(C21 Pinangsia), Praja Ari Yustisianto (C21 Prima 
Arcade), Suharsih (C21 Prima Arcade), Tari Sulastri (C21 
Prima Arcade), Mohammad Tofik (C21 Prioritas), Agusti-
nus Tatang Sumantri (C21 Rasi Utama), Sitti Nurbaya 
(C21 Rasi Utama), Shindy Avianti (C21 Revival), Haekal 
Febryan Brotoatmodjo (C21 United), Romi Febrian Prata-
ma (C21 Prima). 

Welcome to
New Family
Century 21
Indonesia!

     Pembekalan dan pelatihan itu sangat penting 
untuk meningkatkan kemampuan diri. Agen 
properti yang baru memulai langkahnya harus 
memiliki dasar-dasar sebagai marketing prop-
erti. Dari segi bisnis ataupun memberikan 
pelayanan, waktu yang tepat untuk bertemu 
dengan klien dan lain-lain. Apalagi dengan 
pergerakan pasar yang semakin cepat pengeta-
huan tentang pelayanan dan cara menghadapi 
permintaan-permintaan konsumen saat ini dan 
tentunya peluang-peluang apa yang bisa 
dimanfaatkan. Untuk mempersiapkan semua 
dengan kondisi yang prima dibutuhkan pembe-
lajaran dasar ini. Untuk itulah Marketing Associ-
ates sebelum menghadapi konsumen, Century 
21 Indonesia memberikan pembekalan  kepada 
Marketing Associates yang baru saja berg-
abung dengan adanya Create21.
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Training Create21 angkatan 439
     Dilaksanakan dari 26 - 29 Agustus 2019. Training 
diadakan di  DBS Tower, Ciputra World 1 lt. 9. Peserta 
yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor 
cabang Century 21, yaitu Eki Andriyani (C21 Crystalys), 
Inneke Savitri (C21 Crystalys), Silvester Saptosiwi (C21 
Crystalys), Subianto (C21 Crystalys), Hosana Engelin 
(C21 Harvest), Michael (C21 Integrity), Novia Hamida 
(C21 Integrity), Oktaviangel (C21 Mediterania 1), 
Johannes Vanessa Christianto (C21 Pratama), Siti Putri 
Juwita (C21 Prioritas), Horas Simbolon (C21 Rasi 
Utama), Nekha Syawaluddin Bahri (C21 Rasi Utama), 
Togi Makmur Siahaan (C21 Rasi Utama), Mari Kondo 
(C21 Rasuna), Mercy Christine (C21 Rasuna), Ferry Willy 
Santosa (C21 Sky), Arief Satrio Hendrajat (C21 South 
Wing), Desti Satrio Pambudi (C21 South Wing), Fajar Indra Ghani (C21 South Wing), Fuad Rizal (C21 South Wing), Reval 
Renaldy Ohorella (C21 South Wing), Helmatriana Marantina (C21 United), Tri Indayani (C21 United), Eric Joanes Arden 
(C21 Zawa), Wahyuni Pratiwi (C21 Zawa), Giovani Gene (C21 Zawa 2), Prita Dwiyanthi (C21 Zawa 2 ), 

Training Create21 angkatan 437
     Dilaksanakan dari 16-19 Juli 2019. Training diadakan 
di Hotel De Batara, Bandung. Peserta yang mengikuti 
training terdiri dari beberapa kantor cabang Century 21. 
Peserta yang mengikuti training, yaitu Christian Wijaya 
(C21 Liberty @ Kopo), Edwin Hamzah (C21 Liberty), 
Hendrini Indraputri (C21 Liberty @ Kopo), Iwan Tjakra 
(C21 Liberty), Novelia (C21 Liberty @ Kopo), Sherly 
Herianto Sugiarcu (C21 Liberty @ Kopo), Yanto Wibowo 
Oey (C21 Liberty @ Kopo), Yolanda (C21 Liberty @ Kopo), 
Engelhard Sundana (C21 Mediterania 5 ), Kevin Shane 
Christian (C21 Mediterania 5), Gideon Suherman (C21 
Westpoint), Maria Fransisca Sudaryo (C21 Wespoint), 
Yanny (C21 Westpoint). 

Training Create21 angkatan 438
     Dilaksanakan dari 22 - 25 Juli 2019. Training diadakan di  DBS Tower, Ciputra World 1 lt. 9. Peserta yang mengikuti 
training terdiri dari beberapa kantor cabang Century 21. Peserta yang mengikuti training, yaitu Jullian Ricky Cahyadi 
(C21 Crystalys), Yulie (C21 Crystalys), Iwan Haryanto (C21 Gading Boulervard), Endang Milawati (C21 Gading 
Boulervard), Theresia Riana G. Sitorus (C21 Gading Boulevard), Nur Baiti (C21 Galaxy Miracle), Angeline Sioe (C21 
Mediterania 3), Kwo Treesnawati (C21 Mediterania 3), Rudy Powiono (C21 Mediterania 3), Albert (C21 Mediterania 9), 

Andreas Budiarto (C21 Pinangsia), Fabrianus Krishnu S  
(C21 Pratama), RR.Wahyu Sri Retna (C21 Prima Arcade), 
Sarah (C21 Prima Arcade 2), Achmad Adri Rachmatsyah 
(C21 Prioritas), Hasnan Kadri (C21 Prioritas), James B 
Turangan Saerang (C21 Prioritas), Kurniawan (C21 Priori-
tas), Aris Hadi (C21 Prioritas), Nur Suhud Setiawan (C21 
Prioritas), Octavina Anna Aulele (C21 Prioritas), Suhartini 
(C21 Prioritas), Vandha Christian (C21 Prioritas), 
Johannes Saut Tamba (C21 Rasi Utama), Alvin Sanjaya 
(C21 South Wing), Arif Setyawan (C21 South Wing), 
Shinta Indrapuri (C21 Revival), Ng Tie Feng (C21 Zawa), 
Bonny Heryanto.
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Office
Activity

02. Century 21 gandeng kerjasama Bank 
BKE 
     KPR saat ini menjadi salah satu cara 
pembayaran yang paling diminati. Dengan 
cicilan ini banyak masyarakat menengah 
bisa memiliki rumah. Century 21 Indonesia 
pun kembali membuka kolaborasi dengan 
Bank BKE. Diharapkan dengan adanya 
kerjasama ini agen properti juga mampu 
mendapatkan variatif bunga KPR yang 
kompetitif untuk kliennya. Mari manfaat-
kan kerjasama ini bersama-sama. 

01. Century 21 jalin kerjasama OLX
     Bentuk kolaborasi di industri properti 
sangat penting untuk dilakukan. Semakin 
mengeratkan hubungan dengan berbagai 
pelaku industri properti, Century 21 Indone-
sia mengadakan kerjasama dengan OLX. 
Menyambut baik hal ini tentunya dapat 
memberikan wadah kepada agen properti 
dalam menawarkan produknya kepada 
konsumen dengan OLX. Semakin mudah 
berjualan dengan kolaborasi!

Promosikan usaha Anda melalui  
The Winner News

Informasi pemasangan iklan hubungi:

0877 8633 1222 (Agung)

marcomm.century21@gmail .com

021 -  2988 2121
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03. Bussiness Friday Century 21 Wiraland
     Jumat menjadi momen favorit untuk sedikit bersantai 
dan mengikuti event kebersamaan dengan kantor. 
Century 21 Wiraland, Medan juga tak kalah asik nih 
mengadakan event tentang “How I Grew My Empire & 
How You Can Grow Yours” dengan Michael Wirawan, 
Member Broker Century 21 Wiraland. Dihadiri oleh 
marketing yang masih energik dan memiliki semangat 
luar biasa untuk sukses di usia muda. Sukses selalu 
untuk Century 21 Wiraland 

04. Opening Century 21 Mediterania 7
     Century 21 Mediterania Group kembali memberikan 
decak kagum atas prestasinya dengan membuka kantor 
di kawasan Pantai Indah Kapuk. Tentunya, ini menjadi hal 
baik untuk melebarkan sayap dan semakin dekat kepada 
konsumen yang ingin menggunakan layanan jasa agen 
properti. Selain itu, dengan konsepnya yang lebih modern 
dan sedang hype saat ini yaitu dengan pembukaan emji 
coffee bar.

05. Century 21 Prioritas X Century 21 Metro Grup, 
Semakin kuat dengan kolaborasi!
     Industri broker properti saat ini semakin kompetitif 
banyak bersaing secara sehat maupun keras. Tapi diten-
gah persaingan pun kita harus menguatkan jaringan 
kolaborasi untuk semakin didepan dalam memberikan 
pelayanan kepada konsumen properti. Pada Rabu 
(08/10), Bapak Yohan membakar semangat marketing 
Century 21 Prioritas untuk semakin solid dan terjadi 
closing dahsyat. Dengan semakin terjalinnya ikatan ini 
tentunya akan membangun industri properti yang 
semakin baik dan berkelanjutan.

District 8 Treasury Tower Lt 15 Unit C,
SCBD Lot 258 Jl. Jend Sudirman Kav. 52 - 53,
Kel : Senayan, Kec : Kebayoran Baru,
Jakarta. 12190.

Rukan Springhill Royale Suites No. 15
Jl. Benyamin Suaeb blok D6 Kemayoran,
Jakarta Utara. 14410.

Rukan Golf Island Blok A No. 059 (RGIA/059)
Golf Island, Pantai Indah Kapuk.
Jakarta Utara 14470

Jl. By Pass Ngurah Rai No. 33 Blok II
Sanur - Denpasar, Bali 80227

Jl. Panjang No.18, RT.11/RW.1, Kedoya Sel
Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat,
DKI Jakarta. 11520.

Ruko Kebayoran Arcade I Blok C.1 No.17
Jl. Boulevard, Bintaro Jaya Sektor 7,
Tangerang Selatan. 15224.

NEW RELOCATE

Prestige
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