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Memasuki suasana menjelang akhir tahun, geliat 
bisnis properti masih sangat terasa, beberapa 
waktu lalu saya menghadiri acara launch-

ing dan pemilihan unit sebuah developer ternama 
di bagian timur Jakarta, acara dimulai jam setengah 
11 akan tetapi beberapa agent sudah tiba di lokasi  
beberapa waktu sebelumnya, mereka umumnya 
adalah pemegang nomor urut yang nomor nya  
besar, dengan harapan bahwa dengan hadir  
lebih awal mereka punya peluang memilih unit lebih 
awal.  Terlihat antusiasme para agent yang berlomba  
mendapatkan unit terbaik untuk client nya, ada yang 
dengan seru melakukan tawar menawar posisi unit 
dengan client nya sambil memandangi monitor TV 
berisi master stock yg disiapkan developer, ada pula 
agent yang dengan percaya diri langsung memutus-
kan unit yang akan diambil mungkin pembeli sudah 
memberikan kepercayaan penuh kepada agent nya.  
Secara keseluruhan acara berlangsung cukup rapi, 
dan dalam waktu tidak sampai 3 jam, seluruh unit 
yang dibuka dengan harga 300 jutaan untuk penjua-
lan tahap 1 tersebut telah ludes terjual.  Pemandan-
gan ini tentu merupakan hal yang biasa-biasa saja di 
era booming properti 4 atau 5 tahun yang lalu, akan  
tetapi menjadi luar biasa karena terjadi saat ini, 
di tengah momentum properti Indonesia yang  
sedang berusaha bangkit, juga adanya tekanan  
politis yang begitu kuat menjelang pilkada bulan  
Februari mendatang.  Hal yang dapat disimpulkan 
adalah bahwa memang market saat ini terbilang  
sangat spesifik dan sudah sangat jeli dalam melihat 
peluang, penjualan properti tidak bisa latah seperti 
dahulu, pembeli cenderung mempertimbangkan  
banyak aspek bukan hanya semata-mata dari  
cakupan investasi.  Mempelajari hal ini, tentu-
nya agent properti saat ini harus sangat jeli dalam  
memilih produk yang akan dipasarkan, agent ditun-
tut untuk dapat membaca kebutuhan client sehingga 
dapat merekomendasikan produk yang tepat meng-
ingat saat ini ada begitu banyak produk membanjiri 
market.
 
Di penghujung tahun ini, saya ingin mengucapkan 
terima kasih kepada Anda semua selaku Marketing 
dan Member Broker Century 21 atas segala usaha, 
komitmen dan dedikasi anda terhadap industri ini. 
Sepanjang tahun 2016,  Century 21 Indonesia sekali 
lagi dinobatkan sebagai kantor broker properti yang 
paling pesat berkembang oleh Majalah Properti  

Indonesia dan penghargaan ini juga telah kita raih  
berturut-turut selama 2 tahun.  Ini adalah keberhasi-
lan Anda semua dan hanya mungkin diraih karena 
kita semua bekerja keras dan selalu mengedepankan  
profesionalisme dalam bisnis kita.
 
Tahun 2017 akan menjadi tahun yang sangat  
menarik bagi kita semua, banyak peluang yang akan 
terjadi di industry properti menyusul penurunan suku  
bunga, imbas keberhasilan tax amnesty dan banyaknya  
insentif yang telah dikeluarkan pemerintah akan 
segera berdampak mulai tahun depan, segera  
persiapkan diri anda agar kita dapat memanfaatkan 
setiap peluang yang muncul. Pertengahan Februari 
2017, Century 21 Indonesia akan mengadakan event 
One21 (One Twenty-One), sebuah konsep baru yang 
akan memberikan pengalaman berbeda, pastikan 
anda semua mendaftar dan hadir di acara ini, dan 
manfaatkan moment ini untuk merayakan segala 
yang telah kita capai sepanjang tahun 2016 serta 
membekali  diri kita untuk memasuki tahun 2017, 
juga kesempatan yang luas untuk bernetworking di  
jaringan Century 21.
 
Akhir kata, saya mewakili seluruh management 
dan staff Century 21 Indonesia dengan ini mengu-
capkan Selamat hari Raya Natal bagi Anda yang  
merayakannya serta Selamat Tahun Baru 2017.  Tuhan  
memberkati Anda semua.

CENTURY 21
DIRECTOR’S VIEW

Daniel Handojo
Associates Executive Director



Best Leading Marketing Associate on Individual Office | October 2016

OCTOBER 2016 TOP 5 WILAYAH JABODETABEk

OCTOBER 2016 TOP 5 WILAYAH NON JABODETABEk

Jojo Agustina Sujoso
CENTURY 21 Gading Boulevard

Senior Associate Manager

Halim Sinardi
CENTURY 21 Liberty
Marketing Associate

Joy ketrin
CENTURY 21 Mediterania 1
Senior Associate Manager

T. Heny
CENTURY 21 Liberty

Senior Associate Manager

Lianawati Suriadi
CENTURY 21 Asia

Master Silver

Aldrianto Rahmat
CENTURY 21 Best

Master Bronze

Herry Yang
CENTURY 21 Mediterania 2

Master Gold

Verawati Gosal
CENTURY 21 Best

Master Bronze

Yongki
CENTURY 21 Mediterania 2
Senior Marketing Associate

Wildan Lay
CENTURY 21 Mediterania 5

Marketing Associate
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Best Leading Marketing Associate on Individual Office | October 2016

(*) 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 2016

NOVEMBER 2016 TOP 5 WILAYAH JABODETABEk

SEPTEMBER 2016 TOP 5 WILAYAH NON JABODETABEk

FELIANA
CENTURY 21 Zawa 2

Senior Associate Manager

EDDY kUSNA
CENTURY 21 Liberty
Associate Manager

YANTI ONG
CENTURY 21 Mediterania 1

Marketing Associate

AGUNG MURDHANA
CENTURY 21 Westpoint

Associate Manager

BERLIN SOETIOSO
CENTURY 21 Signature

Marketing Associate

M. YUSUF kAMIL
BAHTIMI

CENTURY 21 Primera
Senior Associate Manager

ENDANG
kUMALASARI

CENTURY 21 Prima Arcade
Master Gold

HALIM SINARDI
CENTURY 21 Liberty
Marketing Associate

RONNY TASLIM
CENTURY 21 Asia

Marketing Associate

HARRY GUNAWAN
CENTURY 21 Wiltop

Senior Associate Manager
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Best Leading Marketing Associate on Individual Office | November 2016

(*) 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)

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



OCTOBER 2016
TOp 5 OffICES By GCC REGION 1
1.  CENTURY 21 Mediterania 2
2. CENTURY 21 Mediterania 1  
3. CENTURY 21 Mediterania 3
4. CENTURY 21 Mediterania  
5. CENTURY 21 Gading Boulevard

TOp 3 OffICES By GCC REGION 2
1.  CENTURY 21 Liberty
2. CENTURY 21 Mediterania 5 
3. CENTURY 21 Westpoint

TOp 3 OffICES By GCC REGION 3
1.  CENTURY 21 Best
2. CENTURY 21 Primera  
3. CENTURY 21 Wiltop

NOVEMBER 2016
TOp 5 OffICES By GCC REGION 1
1.  CENTURY 21 Mediterania 1
2. CENTURY 21 Mediterania 3  
3. CENTURY 21 Mediterania 6
4. CENTURY 21 Mediterania 2  
5. CENTURY 21 Prima Arcade

TOp 3 OffICES By GCC REGION 2
1.  CENTURY 21 Liberty
2. CENTURY 21 Westpoint
3. CENTURY 21 Estate

TOp 3 OffICES By GCC REGION 3
1.  CENTURY 21 Primera
2. CENTURY 21 Wiltop  
3. CENTURY 21 Best

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.



Hal Apa yang Membuat Anda Memilih
Bergabung dengan Century 21 Diantara 

Brand yang Lain?
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CENTURY 21
Q & A

Bagus Octa Ananda (Century 21 United)
The best property agent yang telah memiliki pengalaman yang 
sangat bagus dan diakui di seluruh dunia. Dan terbukti pada tahun 
2015 dinobatkan menjadi “The Best Property Agent” dan “The 
Progressive Brokerage” yang berada di bawah naungan Ciputra 
Group membuat Saya yakin dan bangga menjadi MA Century 21.

Fegy Aghasta (Century 21 Estate)
karena Century 21 menjadi agent properti yang sangat terkenal dan

terpercaya bukan hanya di Indonesia, tapi terkenal juga di dunia. Banyak 
sekali masyarakat yang sudah mempercayai Century 21. Hal ini membuat 

saya yakin untuk memilih Century 21 sebagai tempat saya belajar, bekerja, 
dan mencari rezeki. kekuatan branding Century 21 memudahkan Saya

terjun ke pasar broker properti.

Rifanno Perdana P (Century 21 Maskar Group)
Saya melihat Century 21 sebagai perusahaan properti di Indonesia 
yang berbeda dengan properti lain. Dengan visi dan misi yang
jelas, sistem, peraturan yang jelas dengan banyak cabang kantor 
Century 21 yang tersebar di Indonesia. Bekerjasama dengan 
developer Ciputra Group.

Adrian Hartanto (Century 21 Emerald)

Brandingnya sudah kuat dan management yang sangat baik. 
kantor agent properti yang mempunyai branding yang kuat 

dan dipercaya oleh banyak orang.

Diora. AD (Century 21 Mediterania 5)

Century 21 memiliki link properti yang besar. Century 21 sangat 
terkenal dari brand yang lain. Memiliki MA yang luar biasa dan 
Trainer yang luar biasa.



Asosiasi Real Estate Broker Indonesia  
(AREBI) yang berdiri sejak tahun 1992 kembali  
menyelenggaraakan The Biggest Real Estate 

Summit 2016 pada Rabu (23/11) di Balroom Empo-
rium-Pluit Mall, Jakarta. Tahun ini mengusung tema 
“Property Marketing Tech” dan acara ini dihadiri  
sekitar 1.000 broker properti yang tersebar di  
Indonesia. Pembicara yang tampil berkecimpung 
dalam properti developer serta tech community,  
diantaranya Ilham Akbar Habibie (Pollux Habibie  
International), Ishak Chandra (Sinar Mas Land),  
Taufik Hidayat (PP Properti), Andy Zain (kejora),  
Sandra (Nata Property), Johan Syah (Pazpo),  
Wasudewan (Rumah.com) dan Ignatius Untung  
(Rumah123.com). Tujuan dari acara ini selain  
meningkatkan kebersamaan sekaligus memperluas 
networking, profesionalitas dan kemampuan para 
anggota AREBI.

Hartono Sarwono selaku ketua Umum AREBI  
menyatakan agar para broker memiliki sertifikasi dan 
Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan 
Properti (SIU-P4). Menurut Beliau broker properti 
yang professional akan berdampak pada kepuasan 
pelayanan bagi pengguna jasa broker properti, dan 
hal ini akan berhubungan dengan perkembangan  
industri properti kearah yang lebih sehat.

Sebagai broker properti yang professional, selain 
memiliki SIU-P4 diwajibkan untuk mengikuti uji  
kompetensi untuk memiliki sertifikasi dari Lembaga 
Sertifikasi Profesi (LSP) Broker Properti Indonesia. 
karenadengan serifikat ini dianggap broker properti 
layak karena sudah memiliki kredibilitas profesi 
sebagai perantara khususnya di sektor real estate. 
AREBI menargetkan tahun depan agar semua perusa-
haan broker properti anggota AREBI sudah memiliki  
SIU-P4 sehingga menjadi perusahaan yang legal.

Tahun depan pemerintah memiliki target agar  
pengurusan SIU-P4 bisa dilakukan secara online. 
Jika semua syarat dipenuhi, maka akan SIU-P4 
akan segera dikeluarkan. Pemerintah akan terus  
mendukung AREBI agar anggotanya memiliki SIU-
P4.

Sertifikasi menjadi proteksi dari pemerintah bagi 
para broker, karena persaingan antar broker akan  
semakin meningkat. Ditambah dengan dilaksana-
kannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dimana  
broker asing akan semakin berpeluang untuk ikut 
bersaing di sektor properti. ***

CENTURY 21
EVENT
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The Biggest Real Estate Summit 2016



Century 21 Indonesia kembali bekerjasama dengan LSP Broker Properti Indonesia menyelenggarakan uji  
kompetensi.  Ujian ini diikuti para broker yang diselenggarakan di DBS Tower lt.9, Ciputra World pada  
Jumat, 18 November 2016. Sama seperti ujian tahap 1, para peserta mengikuti beberapa tahap tes lisan dan tes  
tulisan. Dengan mengikuti uji kompetensi setiap broker memiliki kepastian kredibilitas profesi sebagai perantara 
yang khususnya bergerak di sektor Real Estate, mendapatkan sertifikat, pengakuan resmi dari negara atas  
profesionalitas sebagai broker, serta mendapatkan keuntungan Harmonisasi Sertifikasi kompetensi dengan 
negara-negara ASEAN. Terimakasih untuk partisipasi Bapak/Ibu, Sukses selalu!

Samto Pramono   CENTURY 21 Excellent
Yulianti Erdiana P   CENTURY 21 Quantum
Bambang Sulistiyono  CENTURY 21 Best
Rini Wulandari   CENTURY 21 Excellent
Benny Asrianto Akrin CENTURY 21 Best
Margo khusiono  CENTURY 21 Prioritas
Sugiarto Susilo  CENTURY 21 Harvest
Cecilia Loanty Cahyadi CENTURY 21 Harvest
Lilis Sujanti Sia  CENTURY 21 Asia
Angela Winata  CENTURY 21 United
Susilawati   CENTURY 21 Revival
Rotua Labora  CENTURY 21 Harvest
Susan Widyawati  CENTURY 21 Metro

Susan Widyawati  CENTURY 21 Metro
AS Limansantoso  CENTURY 21 Sky
Jonathan Andi Widjaja CENTURY 21 Harvest
Ng Herman Lindarto  CENTURY 21 Vision
Junaidi Liew  CENTURY 21 Asia
Lia kristanti Winarto  CENTURY 21 United
Herlina Tanudjaja  CENTURY 21 Revival
Rianita Utama  CENTURY 21 Revival
Verona Hardian  CENTURY 21 Vision
Amelia kosasih  CENTURY 21 Asia
Ronny Taslim  CENTURY 21 Asia
Irene P   CENTURY 21 Sky
Rachmat Saleh  CENTURY 21 Prioritas

Lindawaty Gomelia  CENTURY 21 Dewi Jaya
Yopy Firdaus Eduwardo CENTURY 21 Akasi
Monika Lie  CENTURY 21 Estate
Yohanes Tanusenjaya CENTURY 21 Estate
Darmawan Subianto  CENTURY 21 Dewi Jaya
Endang kumalasari  CENTURY 21 Prima Arcade
Teddy Suriawijaya  CENTURY 21 Dewi Jaya
Gatot Saharso  CENTURY 21 Prima

Susanawati Lim CENTURY 21 Mediterania Group
Yustinus Ho CENTURY 21 Mediterania Group
Rudy   CENTURY 21 Mediterania Group
Ardian Gunawan  CENTURY 21 Mediterania Group
Handy Ho  CENTURY 21 Mediterania Group

Century 21 Mengadakan
Uji Kompetensi Tahap Kedua

CENTURY 21
EVENT
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Tahap 1

Selamat kepada yang telah LULUS Uji Kompetensi

Tahap 2



Proses untuk mendapatkan kesuksesan memiliki 
jangka waktu yang tidak dapat diprediksi.  
Semakin besar usaha untuk mencapainya,  

semakin cepat mencapai apa yang diinginkan.  
Semua kerja keras berawal dari diri sendiri. Dalam 
pembelajaran singkat selama tiga jam bersama  
Bapak Putera Lengkong selaku motivator, Beliau  
menjelaskan bagaimana bertumbuh dalam kompetisi 
bisnis properti yang semakin luas. Seminar dengan 
tema “Grow Your Self, Team, Business” memberikan 
tiga point utama untuk mengembangkan bisnis Anda 
dimulai dari diri sendiri yang menjadi kunci utama.

Marketing yang tangguh mampu melawan mental 
block yang menjadi penghambat pertumbuhan un-
tuk mencapai kesuksesan. Semua berasal dari mind-
set kita yang mengontrol segala aktivitas yang akan 
kita kerjakan. Hasil (kesuksesan/yang kelihatan) di-
dapatkan  dengan memantapkan nilai, keyakinan, 
dan mindset dari dalam diri sendiri (hal tidak keli-
hatan). Cara mengatasi mental block yaitu dengan 
tidak terpengaruh dengan kondisi luar yang sedang 
terjadi, percaya kepada diri sendiri bahwa kondisi 
susah pasti bisa dilewati. Cari role model yang bisa 
menjadi inspirasi untuk belajar bagaimana menjadi 
sukses seperti mereka. Jangan lupa untuk mencoba 

berbagai cara, apabila dengan cara satu tidak ber-
hasil maka masih ada 99 cara untuk mencapai apa 
yang menjadi target anda.

Berikan nilai tambah pada diri Anda, karena pada 
dasarnya setiap kita memiliki nilai lebih dibandin-
kan dengan yang lain dan hal tersebut harus kita  
kembangkan. Jika sendiri dapat mencapai hasil, 
apalagi dengan adanya tambahan orang menjadikan 
team work, maka hasilnya akan jauh lebih meningkat 
secara signifikan. Bangun relasi sebanyak-banyak-
nya sehingga kesuksesan semakin mendekati Anda. 
Buatlah diri Anda berbeda dan bermanfaat bagi  
lingkungan sekitar.

Jika pengembangan dari diri sendiri dapat dikon-
trol, otomatis akan berdampak pada bisnis Anda 
untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan.  
Perbanyaklah rekan kerja untuk memiliki kekuatan 
yang lebih besar mencapai target bersama. Tingkat-
kan produktivitas para marketing dengan melatih  
keterampilan mulai dari bernegosiasi, memperbanyak 
database, menambah jumlah visit. Seorang diri tidak 
dapat menghasilkan bisnis yang besar. Buatlah team 
work menjadi bagian yang penting untuk mencapai  
tujuan bersama, latihlah mereka untuk kedepannya 
bisa menjadi pemimpin untuk melahirkan bisnis yang  
semakin berkembang. ***

CENTURY 21
EVENT
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Kesuksesan Berawal dari Diri Anda



CENTURY 21
21 ONLINE SYSTEM
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For Video click:
https://youtu.be/lasdEkW4Z3g



Century 21 selalu memberikan support kepada para broker agar menjadi broker yang handal dan terpercaya 
khususnya di bidang properti. Setiap bulan Century 21 mengadakan pembelajaran selama empat hari bertu-
rut-turut untuk memberikan pembekalan kepada para broker yang baru bergabung dengan keluarga besar  

Century 21. Materi pembelajaran dibahas dari ilmu dasar properti, cara bernegosiasi, mendapatkan listing, memper-
luas jaringan, komisi hingga penguasaan website akan dipelajari dalam training ini. Dari training ini diharapkan para 
marketing akan siap menghadapi “persaingan” pasar properti.

Training Create angkatan 384 dilaksanakan dari 15-18 November 2016. Training diadakan di BTC Hotel, Band-
ung. Peserta yang mengikuti training berasal dari beberapa kantor  yang berada di Bandung, yaitu Lia kha-
risma (Maskar Group), Andreia (Maskar Group), Fenti Romana Yanti (Maskar Group), Ria Sri Lestari(Maskar 
Group), Risman (Maskar Group), Rifanno Perdana Putra (Maskar Group), Yusuf Lukmanto (Maskar Group), 
Dea Teriska (Mediterania 5), Diora Ariendita (Mediterania 5), Rostiawaty Lee(Mediterania 5), Moses Ha-
rianto kamagi(Westpoint), Phan Aming(Westpoint), Philipus Agustian Tedja(Westpoint), Putri Monica 
Manayang(Westpoint), Agus Hermansyah(Liberty).

Training Create 
Angkatan 385 
dilaksanakan dari 
15-18 November 2016. 
Training diadakan di 
Century 21 Estate, Cirebon. 
Peserta yang mengikuti 
training yaitu Haris, 
Antonius, Aris Bambang, 
Fegy Aghasta, Felix, Yudi, 
Luqman Mubaroq, Teddi.

Welcome to New Member
Century 21 Indonesia

CENTURY 21
TRAINING CREATE 21
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Training Create angkatan 386 dilaksanakan dari 29 November–2 Desember 2016. Training diadakan di DBS 
Tower, Ciputra World 1 lt. 9. Peserta yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor cabang Century 21, 
yaitu Rudy Chandra (Akasia), Budi Mulia (Asia), Ika (Asia), Vivi (Buana Mas), Wisye Massie (Centrum), Dede 
Moch. Nasir (Dewi Jaya), Wahyu Sucipto (Dewi Jaya), Adrian Ong (Emerald), Lulu Tan (Emerald), Hari S (Excel-
lent), Ismail Murzen (Excellent), Norman Darussalam (Excellent), kautsar (Gading Boulevard), Ricky (Gading 
Boulevard), Dian Ika Anggraeni (Harvest), Sri Murtini, S.kom (Jade), Alexander (Mediterania), Gavin Ega (Med-
iterania), Yola (Mediterania), Irajana (Mediterania 6), Helmina (Pinangsia), Rani (Pinangsia), Varen (Prioritas), 
Anneke (United), Bagus Octa Ananda (United), Muhamad Edi (United), Rizqi Rahadian Ali (United), Melly 
(Universe), Ferry Chandra (Zawa).             

CENTURY 21
TRAINING CREATE 21
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Banyak quotes dari tokoh besar dan hebat di 
dunia tentang kebiasaan (habit) dan hubungan-
nya dengan kesuksesan.

Aristotles menyatakan :
“We are what we repeatedly do, excellence, then, is 
not an act but a Habit”.  
kita adalah perwujudan dari kebiasaan kita, bukan 
hanya dari sekedar sebuah tindakan kita.

John C Maxwell juga menyatakan :
“You will never change your life until you change 
something you do daily. The secret of your success is 
found in your daily routine”. 
kita tidak akan bisa merubah hidup kita hanya dengan 
satu tindakan. Yang bisa merubah hidup kita adalah 
kita lakukan setiap hari sehingga menjadi suatu 
kebiasaan.

Masih banyak lagi nasihat dan pernyataan tentang 
bagaimana pentingnya kebiasaan yang membentuk 
diri kita. Habit yang baik akan menuntun kita menjadi 
manusia yang lebih baik, begitu juga sebaliknya. 

“Bad habits are like a comfortable bed, easy to get 
into, but hard to get out of”

Memang benar, sangat mudah bagi kita untuk mulai 
melakukan sesuatu yang tidak baik dan tanpa kita 
sadari hal itu menjadi kebiasaan (buruk) dan sangat 
sulit untuk meninggalkannya. 

Contoh kecil adalah kebiasaan bangun tidur setiap 
harinya. Tidak susah untuk bangun dan beranjak dari 
tempat tidur lebih siang. Tidak susah untuk menikmati 
waktu bermalas-malasan di tempat tidur sampai 
siang, menarik selimut untuk kembali menutupi 
badan kita yang rebahan di empuk dan nyamannya 
kasur. Hal ini sangat mudah untuk dilakukan oleh 
hampir semua orang. Namun, kita tahu kalau hal itu 

adalah kebiasaan yang tidak baik dan susah untuk 
ditinggalkan.

Ada sebuah metode yang dikenal dengan istilah 
“21/90 rules”. Metode ini dengan melakukan suatu 
kegiatan setiap hari selama 21 hari berturut-turut 
untuk menciptakan kebiasaan. Saat kita meneruskan 
kebiasaan tersebut sampai 90 hari berturut-turut 
maka kebiasaan itu akan menjadi gaya hidup (life-
style) kita.

Pada awalnya kita yang harus menciptakan dan 
membentuk kebiasaan itu, setelah terbentuk maka 
kebiasaan tersebut dengan sendirinya  akan membentuk 
kita.

Proses pembentukan kebiasaan bisa terjadi dengan 
sadar ataupun tanpa kita sadari. Jika kita hanya 
melakukan apa yang kita suka atau apa yang kita 
sempat atau apa yang kita bisa, maka tanpa kita 
sadari (hanya butuh waktu 21 hari) itu akan menjadi 
kebiasaan kita. Sementara dalam pembentukan diri 
menjadi manusia yang lebih baik kita harus melakukan 
sesuatu yang tidak hanya yang kita suka, sempat 
atau bisa kita lakukan saja.

kita harus membentuk kebiasaan secara sadar dan 
terencana agar bisa mengarahkan diri kita menjadi 
manusia yang lebih baik. Sekalipun berat dan susah 
untuk dilakukan, kita harus membiasakan diri dalam 
proses pembentukannya, meskipun terpaksa dan 
bahkan dipaksa.

Sudahkah kita memilih dan menentukan hal yang 
akan menjadi kebiasaan kita? atau malah sebaliknya, 
tanpa kita sadari kita membiarkan kebiasaan yang 
ada menentukan jalan hidup kita?

Good Luck and 
Happy Selling!

Biasakan Meski “TERpAKSA” Budi Alhuda
Corporate Trainer
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Hubungan antara broker properti dengan  
penjual terkait dengan jasa pemasaran tidak 
bisa lepas dari Perjanjian. Perjanjian sering 

kita lakukan contohnya jual beli, sewa menyewa, jasa  
pemasaran dan sebagainya.

Perjanjian antara dua pihak atau lebih melahirkan hak 
dan kewajiban pada masing-masing pihak sehingga 
jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya 
dengan sukarela, pihak yang lain dapat menututnya 
di pengadilan.

Contoh, penjual yang tidak menyerahkan barang 
yang dijualnya kepada pembeli padahal pembeli  
sudah membeli dan membayar lunas. Jika demikian, 
Pembeli bisa menuntut penjual agar menyerahkan 
barang yang sudah dibelinya itu. Demikian juga den-
gan penjual yang tidak menyerahkan komisi kepada 
Broker Properti seperti yang diperjanjikan dalam PJP 
(Perjanjian Jasa Pemasaran), maka broker properti 
dapat menuntut haknya tersebut.

Dari aspek hukumnya, perjanjian yang sudah dibuat 
dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai  
undang-undang dan mengikat para pihak yang mem-
buatnya (Pasal 1338 kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata/kUHPer).

Oleh karenanya, setiap perjanjian yang dibuat harus 
benar-benar dilaksanakan. kalau tidak, maka akan 
dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau 
ingkar janji yang memberikan hak kepada pihak yang 
dirugikan untuk menuntut ganti rugi.

Mengingat begitu penting dan begitu kuatnya kekua-
tan mengikat suatu perjanjian maka tidak semba-
rangan membuat perjanjian, ada syarat-syarat yang 
harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan 
mengikat para pihak.

Syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1320 kUHPer, yaitu sebagai berikut:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama “Sepakat mereka yang mengikatkan 
dirinya” berarti, para pihak yang membuat perjanjian 
harus saling mengetahui, setuju dan sepakat men-
genai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, 
dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa 
ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 
kUH Perdata). Misalnya, sepakat untuk melakukan 
jual-beli tanah, harganya, cara pembayarannya, pe-
nyelesaian sengketanya, dsb. Dalam hal ini kata sepa-
kat dapat dituangkan pada suatu perjanjian dengan 
bawah tangan maupun dengan akta notaris. kasus-
kasus yang sering dialami oleh broker properti, yai-
tu melakukan jasa pemasaran tanpa PJP dan hanya 
dengan berdasarkan pesan di suatu social media, 
chatting bahkan hanya lisan. Hal tersebut tidak da-

pat disimpulkan sepakat, karena buktinya sangatlah 
tidak kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa penting 
sekali untuk membuat PJP.

Syarat kedua, “kecakapan untuk membuat suatu 
perikatan” pada Pasal 1330 kUHper sudah mengatur 
pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap 
cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai beri-
kut:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:
1. Orang yang belum dewasa. Pada kUH Perdata 

orang yang dianggap dewasa adalah orang 
yang sudah berusia di atas 21 tahun atau sudah  
menikah.

2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan  
(seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit 
oleh pengadilan, dsb.)

Syarat ketiga “suatu hal tertentu” maksudnya adalah 
dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan 
(objek perikatannnya) harus jelas. Setidaknya jenis 
barangnya itu harus ada. Misalnya, jual beli tanah 
dengan luas 500 m2, terletak di Jl. Mawar No. 10  
Jakarta Pusat yang setempat dikenal sebagai  
perumahan kembang Wangi.

Syarat keempat “suatu sebab yang halal” berarti 
tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang 
undang-undang atau yang bertentangan dengan  
hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban 
umum (Pasal 1337 kUH Perdata). Misalnya melaku-
kan perjanjian jual beli Narkoba, atau perjanjian jual 
beli orang/manusia, dsb. Perjanjian semacam ini  
adalah dilarang dan tidak sah.

Jika sudah memenuhi keempat syarat di atas, maka 
perjanjian tersebut adalah sah. Tetapi, perjanjian bisa 
diajukan agar dibatalkan bahkan batal demi hukum 
jika tidak memenuhi syarat ini.

Happy Selling!

pentingnya perjanjian Jasa pemasaran
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1. Bangun Pagi

Hal ini terlihat sederhana, tetapi tahukah anda den-
gan bangun lebih pagi tubuh akan terasa lebih se-
gar dan siap untuk melakukan aktivitas. Orang-orang 
sukses bangun pagi melakukan aktivitas, seperti 
Jeffresy Immelt, CEO General Electric  bangun 5:30 
untuk berolahraga. Tim Cook, CEO dari Apple Inc 
bangun pukul 4:30 untuk membalas email pekerjaan. 
Steve Jobs bangun pagi dan merefleksikan hidup 
menanyakan diri sendiri yang menantang hal yang 
dikerjakan hari ini. Masih banyak orang-orang hebat 
yang bangun pagi melakukan aktivitas dan hal ini di-
lakukan secara terus-menerus dan patut kita contoh.

2. Jadilah Produktif bukan Sibuk

Apa perbedaan antara produktif dengan sibuk? 
Menyelesaikan pekerjaan dengan efektif tanpa 
membuang-buang waktu dikatakan bekerja secara 
produktif. Sedangkan sibuk bekerja tanpa henti, ter-
lihat banyak tetapi pekerjaan tidak terselesaikan. Un-
tuk itu pergunakan waktu dengan bijak, fokus pada 
hal-hal yang perlu diselesaikan tanpa terganggu den-
gan hal kecil yang dapat menunda pekerjaan. Jangan 
menunda pekerjaan yang harus diselesaikan, karena 
akan menambah pekerjaan jadi lebih banyak.

2017 INGIN SUKSES,
UBALAH RUTINITASMU
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Tahun baru selalu dijadikan alasan untuk setiap orang melakukan perubahan dengan membuat sederet 
resolusi. Hal yang belum tercapai tahun ini, dicantumkan kembali di list resolusi yang baru. Semua orang 
pasti menginginkan kesuksesan dalam karir, lingkungan sosial, dan keluarga. Semua itu membutuhkan 

proses yang tidak instan. Ada harga yang harus dibayar untuk bisa mencapai kesuksesan. Dan ternyata kesuk-
sesan bisa tercapai dengan mulai mengubah rutinitas Anda dimulai dengan hal kecil, seperti :

3. Fokus pada peningkatan yang Konsisten
Untuk mencapai apa yang 
kita inginkan butuh waktu 
dan proses. Jika kita ingin 
meningkatkan pekerjaan 
kita, diperlukan usaha 
berulang kali untuk men-
capai target. Orang-orang 
sukses memulai kebiasaan 

dari hal-hal kecil secara konsisten sehingga meng-
hasilkan hasil yang besar. Salah satu cara sederhana 
dengan membuat jurnal harian sehingga setiap keg-
iatan atau aktivitas perkembangan sehingga setiap 
hari bisa terpantau.

4. Kesehatan itu Penting

Semua aktivitas berjalan dengan lancar jika tubuh 
juga fit. Untuk itu perlu perhatikan makanan yang kita 
konsumsi agar lebih sehat, sediakan waktu minimal 
tiga kali dalam seminggu untuk melakukan olahraga 
rutin, dan kualitas jam tidur yang cukup. Tubuh akan 
siap menghadapi aktivitas pekerjaan dan  mengam-
bil keputusan dengan baik.

5. Lingkaran Sosial Positif

Teman-teman sekitar kita mempengaruhi bagaimana 
pola pikir kita, karena kita akan sering bertukar pen-
dapat bahkan mendapatkan ide dari pendapat mere-
ka. Untuk itu kebanyakan orang sukses akan mencari 
teman-teman yang bisa memberikan pandangan un-
tuk berkembang bersama, menunjang kehidupan ke 
arah positif. Lingkungan positif akan menularkan ke-
biasaan yang positif. Ingin sukses, bertemanlah den-
gan orang sukses.***



Hampir semua orang tidak bisa lepas dari handphone, karena penting untuk berkomunikasi, telephone,  
mengirimkan pesan, meng-update sosial media untuk mendapat berbagai informasi, sampai mengabadikan 
moment dengan berfoto semua bisa dilakukan di handphone. Permasalahnya semakin sering penggunaanya, 
akan semakin cepat memakan daya di baterai handphone. Oleh karena itu ada beberapa tips agar baterai 
handphone tetap awet.

Cara Menjaga Baterai
Handphone Tetap Awet
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Jangan biarkan 
baterai sampai kosong

Jika kondisi baterai benar-
benar mati makan akan 

mempengaruhi ketahanan 
usia baterai itu. Untuk itu lebih 

baik jangan biarkan baterai 
sampai kosong, dan 

diperhatikan pada pengisian 
baterai tidak baik jika sampai 

benar-benar penuh.

Pengisian baterai
secara bertahap
Usahakan agar mengisi baterai 
handphone secara bertahap, mulai 
dengan pengisian 40%, dilanjutkan 
60% sampai kira-kira 80%.  
Sehingga baterai tidak “panas” 
karena  diisi terus-menerus

Hindari dari suhu 
yang ekstrim

Letakkan baterai pada 
suhu normal sekitar 25 

derajat agar baterai 
awet. Jangan letakkan 

pada tempat yang terlalu 
panas karena ketahanan 
baterai akan kehilangan 

80 persen jika diletak-
kan di suhu terlalu panas. 

Berlaku juga jika 
diletakkan di suhu yang 

terlalu dingin.

Ganti koneksi 
menggunakan Wi-fi

Matikan paket data dan 
gunakan wi-fi, sehingga 

pencarian signal akan 
otomatis lebih mudah dan 
tak menguras daya baterai 

karena berlaih 
menggunakan 

wi-fi.

Jaga pengaturan
cahaya (brightness) 

handphone
Sebiasa mungkin minimalis 

untuk intensitas cahaya, 
karena bagian ini cukup men-

guras daya baterai 
handphone. Bagian layar 

merupakan komponen 
terbesar yang memakan 

daya baterai menjadi 
cepat habis.

Matikan koneksi 
dan aplikasi 
yang tidak 
digunakan
Bluetooth, GPS, 
Wi-fi, koneksi lain 
serta aplikasi yang 
tidak dibutuhkan 
sebaikanya dimatikan 
untuk menghemat 
daya baterai. Akan 
membuang-buang 
banyak daya karena 
device akan mencari 
signal yang mem
pengaruhi baterai.

Kunci handphone 
ketika tidak 
digunakan
Hal ini akan membuat 
sistem pada handphone 
“tidur” sehingga 
memakan sedikit daya. 
Jangan lupa untuk 
mematikan layar dan 
mengunci hanphone.
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Congratulations to CENTURY 21 Revival

Grand Opening Century 21 Metro 1

Peresmian kantor baru Century 21
Indonesia yang dilaksanakan Rabu, 16 
November 2016 berjalan dengan lancar. 
kantor yang berlokasi di The Icon 
Business Park D6, BSD City resmi 
menjadi salah satu bagian dari keluarga 
besar Century 21 Indonesia. Ellia Eter 
selaku Member Broker dan Eko Budi 
Santoso sebagai wakil Member Broker 
kedepan optimis menghadapi pasar 
properti yang akan terus berkembang. 
Semoga kantor Century 21 Revival akan 
berkembang dan sukses selalu! 

Selamat kepada Century 21 Metro 1 yang telah resmi menjadi bagian dari keluarga Century 21 Indonesia. 
kantor ini berlokasi di Ruko Boulevard Hijau blok B.1 no 39 kota Harapan Indah, Bekasi dengan Member 
Broker Bapak Anthony Leodi Putra. Acara Grand opening (24/11) berlangsung meriah dengan pemotongan 
pita sebagai simbolisasi peresmian kantor Century 21 Metro 1. Selain itu ada performance tarian para MA 
Century 21 Metro 1 dan presentasi product knowledge dari sponsor, ramah-tamah serta jamuan makan 
bersama. Semoga kantor Century 21 Metro 1 akan berkembang dan sukses selalu! 



Gathering Outbond
CENTURY 21 Liberty
Di Rancaupas

Bulan lalu kantor kami Century 21  
Liberty mengadakan acara Outbond 
dengan  tema CERIA (Creative  
Enthusiasm Responbility Integrity 
Achievement) di Rancaupas Ciwidey 
Bandung, Jawa Barat. Tujuan utama 
kami mengadakan acara outbond 
untuk membentuk jiwa kepemimpinan 
(leadership). Dengan acara outdoor, 
games dan tantangan yang diberikan 
dalam kegiatan outbound, seseorang 
akan dibentuk kepemimpinannya. Hal 
itu sudah terkandung di dalamnya  
makna akan tanggung jawab, 
kepedulian, rasa setia kawan, saling 
membantu dan saling mendukung, ilmu 
memimpin, problem solving dll. 
Leadhership tidak hanya diperlukan 
bagi pimpinan dan manajemen saja, 
semua anggota tim harus tahu dan 
memiliki jiwa kepemimpinan dalam 
diri masing-masing.

Rangkaian acara selama seharian di 
mulai dengan berdoa dan sarapan 
pagi hari agar stamina tetap terjaga. 
Panitiapun sudah menyiapkan berbagai 
permainan dengan berbagai tujuan. 
Permainan terakhir yang tidak kalah 
menarik kami diajak untuk bermain 
paintball. Suatu permainan dimana 
seorang atau kelompok pemain 
berusaha untuk mengalahkan pemain 
/ kelompok lain dengan cara memberi 
tanda cat di tubuh lawan. Peluru cat 
yang digunakan terbuat dari bahan 
yang aman dan tidak beracun, 
sedangkan senjata yang digunakan 
untuk menembakkannya biasa disebut 
paintball marker atau paintball gun.’ 
Semua rangkaian kegiatan membuat 
kami semakin kompak, memahami 
untuk menjadi leader yang baik dan 
semangat untuk kembali bekerja.***

NEW OFFICE
The Icon Business Park Ltd, 
BSD City 15345

Member Broker: Elia Eter

021 2900 9578

email. revival8@century21.co.id

Revival
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CENTURY 21 Zawa Group GOES TO EUROPE

MA Gathering Bandung

Century 21 Zawa Group meraih “Top Sales Chadstone
Cikarang Phase 3” dan mandapatkan reward ke Eropa.

MA Gathering Bandung diadakan di BTC Hotel, 2 November 2016.

Sandy Suryawan sebagai Pembicara Seminar dengan Tema “Grow Your Business, Change Your Live”.

Para Peserta antusias mengikuti setiap sesi yang diberikan.



PEMILIHAN UNIT
MONROE TOWER - JABABEKA

Century 21 kembali mengikuti tahap pertama pemilihan unit projek Monroe Tower yang diadakan 
di Marketing Gallery, Hollywood Plaza, Jl. H.Usmar Ismail, Indonesia Movieland. Acara berlangsung 
dari pukul 10 pagi, dimana dihadiri oleh beberapa waralaba yang mendukung seperti Century 21, 
Era, Harcourts, LJ Hooker, Promax dan Raywhite. Antusias para broker sangat terasa, baik para 

broker maupun client semangat untuk menentukan pemilihan unit. Dan Century 21 menjadi salah 
satu franchise yang banyak melakukan penjualan dalam projek ini. (4/12)

Lingkungan kerja yang kompak & solid merupakan 
faktor yang penting bagi karyawan untuk bekerja  
secara maksimal & meningkatkan kinerja kerja. 
Maka dari itu, Century21 Mediterania Group 
mengadakan Outing Helper yang dilaksanakan di 
Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara pada hari 
Minggu, 20 November 2016. Tujuan untuk 
mengadakan liburan tersebut adalah untuk 
mempererat hubungan kekeluargaan dan 
membangkitkan semangat setiap karyawan.

Untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama 
Team Century 21 Prima dan Century 21 Prima 
Arcade mengadakan Outing bertemakan 
“Together Us One” ke Pulau Belitung pada 
tanggal 28 - 30 November 2016
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Century 21 Mediterania Group
Outing Helper

Century 21 Prima Group
Outing to Belitung




