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Best Leading Marketing Associate on Individual Office | August 2016

AUgUST 2016 TOp 5 WILAYAh JABOdETABEk

AUgUST 2016 TOp 5 WILAYAh JABOdETABEk

JENNY ONg
CENTURY 21 Mediterania 6

Marketing Associate

hERRY gUNAWAN
CENTURY 21 Batanghari

Senior Associate Manager

LILY SIA
CENTURY 21 Asia

Senior Associate Manager

BUNCENg IBRAhIM
CENTURY 21 Best

Senior Marketing Associate

YUkI
CENTURY 21 Mediterania 2

Associate Manager

LIANA gUNAWAN
CENTURY 21 Westpoint

Master Bronze

TYAS
CENTURY 21 Mediterania 2

Marketing Associate

AISYAh A.
CENTURY 21 Best

Master Bronze

hANdY hO
CENTURY 21 Mediterania

Master gold

ZANETA
CENTURY 21 Mediterania 5

Marketing Associate
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Best Leading Marketing Associate on Individual Office | August 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 | September 2016

SEpTEMBER 2016 TOp 5 WILAYAh JABOdETABEk

SEpTEMBER 2016 TOp 5 WILAYAh JABOdETABEk

dEWI ChEN
CENTURY 21 Mediterania 3

Master gold

BUNCENg IBRAhIM
CENTURY 21 Best

Associate Manager

dANNY TAN
CENTURY 21 Mediterania 1

Master Bronze

EVELINE SOFIANI
SURYANTO

CENTURY 21 Liberty
Marketing Associate

hERRY YANg
CENTURY 21 Mediterania 2

Master gold

A. pATMA
CENTURY 21 Best

Associate Manager

SANdRA CIN
CENTURY 21 Mediterania 6

Master Silver

AISYAh A.
CENTURY 21 Best

Master Bronze

RINAWATI 
SURYA pUTRA

CENTURY 21 gading Boulevard
Marketing Associate

MUh. REZkY
AJISUTAMA

CENTURY 21 Best
Marketing Associate

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5



Best Leading Marketing Associate on Individual Office | September 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



AUGUST 2016
TOp 5 OffICES by GCC REGION 1
1. Mediterania 2. 2. Mediterania 3.  3. Mediterania.
4. Mediterania 6.  5. Mediterania 1

TOp 3 OffICES by GCC REGION 2
1. Mediterania 5. 2. Westpoint.  3. Liberty.

TOp 3 OffICES by GCC REGION 3
1. Best. 2. Wiltop.  3. primera.

SEpTEMbER 2016
TOp 5 OffICES by GCC REGION 1
1. Mediterania 1. 2. Mediterania.  3. Mediterania 3.
4. Mediterania 2.  5. Mediterania 6

TOp 3 OffICES by GCC REGION 2
1. Liberty. 2. Mediterania 5.  3. Westpoint.

TOp 3 OffICES by GCC REGION 3
1. Best. 2. primera.  3. Aurora pro 3.

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.



Pengalaman Apa yang Berkesan Setelah 
Bergabung dengan Century 21 Sebagai 

Agent Properti?

Suryadi (Century 21 Jade)

Bertemu dan berkenalan dengan orang baru. Saya mendapatkan ilmu baru / 
pengetahuan detail tentang agent properti, setelah mengikuti training create 
Saya semakin termotivasi. Suasana kekeluargaan di Century 21 terjalin satu 
dengan yang lainnya. dan Saya berharap selalu lebih baik dari hari ke hari 
bekerjasama dengan team.

Meinar (Century 21 Zawa)

Saya baru bergabung dengan Century 21 Zawa langsung mengikuti 
training create. Jadi awalnya Saya belum pernah mengikuti training 
seperti ini. dan saya sangat tertarik karena membuka pandangan 
Saya karena mendapatkan penjelasan yang lengkap. Saya semakin 
yakin untuk terjun di dunia properti ini.

Thomas Hamidjaja (Century 21 Titanium)

Banyak listing primary dan jaringan yang luas 
di seluruh Indonesia sehingga mudah untuk mendapatkan 
transaksi walaupun jauh dari kantor.

Rishie Ibnu Sina (Century 21 Universe)

Yang pasti setelah Saya bergabung dengan Century 21 telah menambah 
penghasilan, menambah kolega, pengetahuan yang lebih dibidang 
properti dengan jaringan yang semakin luas. Century 21 mengedepankan 
kebersamaan, kerjasama antar tim tanpa memandang perbedaan.

Tiffany (Century 21 Mediterania 1)

pengalaman Saya setelah join dengan Cenrtury 21 Mediterania group adalah 
belajar memahami dan mengerti karakter setiap manusia itu berbeda. Baik 
dari segi konsumen/buyer dan owner. Bagaimana cara kita sebagai agent 
menyatukan perbedaan dengan tiap karakter  menjadi satu tujuan yang sama 
sehingga kebutuhan konsumen terpenuhi, mengerti, memahami dan menjadi 
konsultan yang professional bukan hanya sebagai marketing properti.
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pemimpin sudah seharusnya menjadi panutan 
bagi karyawannya. Bukan hanya sekedar 
memberikan perintah, tugas tetapi lebih dari 

itu diharapkan dapat menjadi teladan yang baik.  
Century 21 kembali mengadakan MB gathering  
dengan pembicara Ibu Sri gunawan (hR Consultant 
Ciputra group) membahas mengenai kepemimpinan 
dalam menjalankan suatu bisnis. Acara berlangsung 
di dBS Tower, lt.9 pada Selasa, 20/9/2016 yang di-
hadiri oleh para Member Broker Century 21.

dalam dunia bisnis pasti ada terobosan yang  
dilakukan oleh tiap pelaku bisnis untu mecapai suatu 
keberhasilan. Lalu hal apa yang membuat berhasil?  
Mengapa memilih untuk berbisnis? Ibu Sri menyatakan 
bahwa dengan berbisnis sudah pasti menginginkan 
return yang lebih besar, mendapatkan keuntungan 
adalah tujuan utama. Tetapi dibalik tujuan hal dasar 
yang wajib dilakukan adalah dengan menentukan visi 
yang dimiliki oleh pemimpin  sebelum menjalankan 
bisnis tersebut.

“Sekitar 4 tahun yang lalu, Saya memutuskan untuk 
membuka kantor Century 21 Zawa di daerah Jakarta 
Selatan. Saya melihat masih sedikit agent properti 
di kawasan tersebut”, ungkap pak kahar halim (MB 
Century 21 Zawa). Seiring berjalannya waktu, visi  
beliau untuk mengembangkan kantor, memperbanyak 
marketing untuk meningkatkan transaksi, maka beliau 
memutuskan untuk mengalokasi kantornya ke daerah 
Jakarta Barat dengan harapan visi pak kahar dapat 
berjalan lebih baik. 

pemimpin yang baik diharapkan dapat melihat 
kondisi pasar, bertindak dalam menanggapi kondisi 
pasar yang terus berubah. Tidak menutup kemung-
kinan jika tidak adanya inovasi, maka perusahaan 
akan tertinggal jauh dari kondisi global. perubahan 
memaksa kita untuk mengejar perubahan yang tidak 
pernah berhenti.

pada seminar kali ini setidaknya ada 5 point  
singkat yang bisa dipelajari agar menjadi Leadership  
(Member Broker) yang baik. kepemimpinan yang 
baik bisa dirangkum dengan simbol  “5C + 1p”. 
point pertama yaitu Caring, pemimpin yang baik  
memimpin dengan hati. pemimpin baik mampu 
memperhatikan self-esteem dengan menghargai 
karyawannya, dalam situasi kondisi negatif sekalipun 
tetap dapat mengontrol dan hargai orang lain. dapat 
menguasai keadaan, baik kondisi kekurangan apapun 
tetap bersikap positif. 

point selanjutnya dibutuhkan Commitment.  
pemimpin yang baik mampu membangun komitmen 
dengan team yang menjadi satu kesatuan. Semua 
dimulai dengan kepercayaan sebagai langkah awal 
bersama-sama bekerja untuk mencapai visi perusa-
haan bersama. Banyak kendala yang dapat mengikis 
kepercayaan, asalkan tetap terbina komunikasi  
terbuka dan konsisten maka pekerjaan dapat  
berjalan dengan baik. Milikilah jiwa pemimpin yang 
mau melayani orang lain tanpa melihat siapa orang 
yang dihadapi.

Creativity dibutuhkan pemimpin agar tercipta  
suasana bekerja yang inovatif dengan tetap adanya 
kerjasama dan semangat dari tiap karyawan untuk 
dapat memunculkan ide-ide baru. point selanjutnya 
Change, jaman terus berkembang dan akan berubah 
setiap saat. pilihannya ada dua mau tetap pada  
situasi yang sama atau berubah menyesuaikan kondisi 
sehingga, bisnis akan berkembang seiring perubahan 
market yang terjadi. 

point terakhir Be Passionate dimana keinginan  
untuk mencapai sesuatu bahkan keinginan yang  
sangat besar untuk dapat mencapai hal tersebut.  
Sehingga bisnis yang dijalankan terasa menyenagkan 
untuk dilakukan, meskipun ada kendala pasti 
dapat diatasi. Berbisnis dibutuhkan relasi yang kuat 
dan baik untuk semua pihak. kondisi eksternal dan  
target market (Customer) merupakan tujuan yang 
ingin kita capai. Tetapi diri sendiri sebagai pemimpin 
(MB)  yang menjadi contoh bagi karyawan (MA)  
perlu di perhatikan terlebih dahulu. ***

LEADERSHIp ++
for Member Broker

CENTURY 21
BROKER MEETING 

10CENTURY 21
INDONESIA



Century 21 Indonesia bekerjasama dengan Broker properti Indonesia menyelenggarakan uji kompetensi 
Lembaga Sertifikasi profesi.  Ujian ini diikuti para broker yang diselenggarakan di dBS Tower lt.9, Ciputra 
World. Melalui beberapa tahap tes diharapkan setiap broker bisa menjalani proses ujian. dengan mengi-

kuti uji kompetensi ini, setiap broker memiliki kepastian kredibilitas profesi sebagai perantara yang khususnya 
bergerak di sektor Real Estate dengan mendapatkan sertifikat. Selain itu pengakuan resmi dari negara atas 
profesionalitas sebagai broker, serta mendapatkan keuntungan harmonisasi Sertifikasi kompetensi dengan 
negara-negara ASEAN.***

Century 21 Mengadakan
Uji Kompetensi LSp

CENTURY 21
EVENTS

11CENTURY 21
INDONESIA



pemenang Challengers Club 2016 yang  
berhasil mencapai target selama setengah  
tahun mendapatkan kesempatan untuk  

berangkat mengelilingi Thailand dari tanggal 27-30 
September 2016. Sekitar 12 peserta berangkat dari 
Jakarta untuk melakukan perjalanan selama 4 hari. 
perjalanan dari Jakarta menuju Bangkok memakan 
waktu sekitar 3,5 jam. Nyamannya flight sembari 
ngobrol dengan sesama peserta challengers club 
membuat perjalanan tidak terasa lama. peserta tiba 
di bandara Suvarnabhumi Bangkok sekitar jam 13.00 
waktu setempat. Bandara sudah dilengkapi dengan 
fasilitas sky train yang mengantarkan para peserta 
ke Bangkok. Tapi sayangnya para peserta belum bisa 
menikmatinya karena menggunakan bus menuju 
pattaya untuk makan siang. dengan kondisi perut 
yang cukup lapar, hidangan yang tersaji  langsung 
dinikmati. Menu yang disajikan cukup memuaskan 
selera dan mengenyangkan karena sesuai untuk lidah 
Indonesia. 

Setelah makan siang perjalanan dilanjutkan men-
uju ke pattaya untuk menyaksikan Alcazar Cabaret 

show. penonton dihibur dengan tarian dan nyanyian  
kebudayaan yang berasal dari beberapa negara.  
kecantikan dan kepiawaian penari memanjakan mata 
para penonton yang hadir. Tapi konon katanya para 
wanita tersebut sebenarnya merupakan ladyboy 
yang sudah menjadi rahasia umum.  Antusias penonton 
untuk berfoto bersama para pemain setelah show  
selesai tidak dilewatkan. Malam semakin larut dan 
peserta kembali ke hotel untuk beristirahat. 

Agenda hari kedua dilanjutkan dengan mengunjungi 
tempat yang diwajibkan oleh pemerintah, diantaranya 
gem’s Shop, honey Shop dan dried Food Shop.  
Sebelum meninggalkan pattaya menuju Bangkok, 
peserta mengunjungi Nongnooch Thai. Sebuah area 
taman bunga yang sangat luas dimana terdapat  
pertunjukkan tarian budaya Thailand dan juga  
pertunjukkan gajah Thailand yang mengundang 
gelak tawa serta decak kagum. Mulai dari tarian  
gajah, sepak bola, bowling, melukis dan masih  
banyak atraksi lainnya. para peserta tidak pernah 
lupa untuk mengabadikan kekompakan group  
dengan foto bersama di taman bunga Nongnooch.

Jalan-Jalan Menikmati Keindahan Thailand

CENTURY 21
CHALLENGERS CLUB

12 CENTURY 21
INDONESIA



perjalanan dilanjutkan ke Bangkok menuju Asiatique 
Night Market. destinasi ini menjadi salah satu tujuan 
favorite khususnya kaum hawa yang suka berbelanja. 
para peserta dapat membeli segala jenis barang  
mulai dari baju, benda seni, dekorasi rumah, 
souvenir, makanan dan aksesoris semua ada 
disini. Toko disinipun buka dari sore hingga malam.  
Tanpa perlu dikomando, peserta langsung berpencar  
untuk berbelanja.  Setelah puas mendapatkan  
berbagai kebutuhan serta oleh-oleh, peserta  
kembali ke hotel untuk beristirahat setelah melewati  
perjalanan seharian.

hari ketiga dimulai dengan mengunjungi grand  
palace Thailand. panasnya terik matahari yang  
sangat menyengat tidak mengalahkan keindahan 
pahatan hasil karya arsitektur mulai dari kuil, istana 

kerajaan serta monumen bersejarah yang menjadi  
kebanggaan Thailand. Setelah itu peserta  
menaiki kapal kecil melintasi sungai yang membelah 
kota Bangkok menuju  Wat Arun untuk menikmati  
keindahan Candi Budha  yang terlihat kokoh dan 
megah.

Selepas makan siang,  Madame Tussauds Bangkok 
menjadi destinasi yang selanjutnya dikunjungi.  
Jajaran tokoh – tokoh dunia ada disini. Tetapi yang 
paling mengundang perhatian sekaligus membuat 
bangga  dengan adanya salah satu tokoh yang  
berasal dari Indonesia diantaranya jajaran tokoh –  
tokoh dunia tersebut, Bapak Ir.Soekarno (presiden 
pertama RI).

Memasuki hari terakhir di Thailand, sebelum  
berangkat ke bandara untuk kembali ke Indonesia 
para peserta memanfaatkan waktu kembali untuk 
berbelanja di pusat belanja Bangkok, platinum mall. 
Tidak ada alasan untuk tidak berbelanja, karena  
harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan 
dengan di Indonesia. Alhasil waktu check in dibandara 
luggage para peserta seolah “beranak” alias  
berangkat membawa satu koper pulang menjadi tiga.

Sungguh perjalanan yang cukup berkesan dan tidak 
terlupakan. Sebagaimana orang berkata : “Jangan  
lihat kemana Anda pergi tetapi lihatlah dengan 
siapa Anda menjalaninya”. Inilah perjalanan kami 
Century 21 Indonesia challengers club. Masih ada  
kesempatan kedepan untuk bisa mengejar ketingga-
lan untuk mencapai target. Tetap Semangat! ***

Jalan-Jalan Menikmati Keindahan Thailand

CENTURY 21
CHALLENGERS CLUB
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Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan  
berusaha. Sama halnya yang dilakukan Marketing 
Associates yang bergabung dalam dunia jual-beli 

properti. Tidak semuanya memiliki pengalaman dalam 
bisnis properti yang selalu berkembang setiap 
tahunnya. Oleh karena itu, Training Create Century 21  

Training Create angkatan 380 dilaksanakan dari 30 Agustus - 2 September 2016. Training diadakan di dBS 
Tower, Ciputra World 1 lt. 9. peserta yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor cabang Century 21, 
yaitu Lilyana Widjaja (Ambassador), Richo hartady (Asia), Rini Andriani Saputri (Asia), Bong Chun Na (Buana 
Mas), Eka Rijani Jahja (Buana Mas), Siau Ling (Buana Mas), Albert hadinata (Elite), david Chandra (Elite),  
Jonathan Ferro (Elite), Juni Marlina (gading Boulevard), Eduardus Ekapaksi (Mediterania 3), Mariana  
(Mediterania 3), Surya Utomo (Mediterania 3), Antonius (Mediternaia 6), Cheylia Marisca Toloh (Mediterania 
6), Joeng Tjay Lian (Mediterania 6), Ritawati (Mediterania 6), Susanti petrus Batang (Mediterania 6), Winny  
Anugerah (Mediterania 6), Millie Somba (Mediterania 9), Melly (Mediterania 9), Violina (Mediterania 9), Ida 
Roslianti (pinangsia), M. Ridwan habibi (pinangsia), Susiana hF (pinangsia), Erik gunawan (prima Arcade), 
Suksmastuti putri I.g (prima Arcade), Irmawatie (prioritas), Vera Lisa (prioritas), Agus Ariyanto (Rasi Utama), 
deny kusnira kasih (Rasi Utama), Susan parningotan (Rasi Utama), Eka Triprihasta (Sky), hadhy Sutrisno.
SE (Sky), Akmal dayan (United), Bimo Aribowo (United), Mahdi g. Syahkarim (United), Meiyani purnama  
(Zawa 2). 

Indonesia memberikan pembekalan lebih dalam 
bagaimana negosiasi, untuk mendapatkan listingan, 
proses kerjasama baik sesama agent ataupun agent 
yang berbeda. Semua informasi akan dijelaskan selama 
empat hari berturut-turut dan dibawakan oleh trainer 
yang handal dalam dunia properti.

Welcome to New Member
Century 21 Indonesia

CENTURY 21
TRAINING CREATE 21



Training Create angkatan 381 dilaksanakan dari 7-9 September 2016. Training diadakan di Century 21 Metro.  
peserta yang mengikuti training yaitu gillian dermawan, Sylvia Widjaja, Abdul Rahim, Agung Irwanto,  
Agustina, Agustina (SanSan), Anastasia Evi Rahma dewi, Asnita Azis, Benny Rusli, Budi Santoso, Carmelia, 
dewi Mentari Laurentia, dwi A B S Santoso, Ery Juniawati, Esther, Faerna Susanti, hanny Mulyadi, Juniati, Lian 
kian, Nofa S kamu, Rita, Rudjuk Sudono, Sartono,Sh,S pdI, Selviana, Suganda, Susanti Veronika SE, Teddy 
Santioso, Tiara putri, Vonny Widjaja, Wasis Susanto, Yelly helliawati Saputra.                       

Training Create angkatan 382 dilaksanakan dari 27 September – 30 September 2016. Training diadakan di 
dBS Tower, Ciputra World 1 lt. 9. peserta yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor cabang  
Century 21, yaitu Emma Juwita (Ambassador), Indarto Wibowo (Excellent), Marcelina Nusianti (harvest),  
Tiffany Rulin (Mediterania 1), Jessica priscilla C (Mediterania 6), Juli Seviani (Mediterania 6), Stephanie W  
(Mediterania 6), desy Rosalina Situmeang (Metro), Fifi Elina Linardi (Metro), Twiggy Fatwana (pinangsia), donnaria.  
Sinaga (Sapphire), debi Widiarti (Sky), Thomas (Titanium), Yuiliani (Titanium), Rishie Ibnu Sina (Universe), Ruth  
Meinar Mintauli (Zawa), Suryadi (Jade).             

CENTURY 21
TRAINING CREATE 21

Kejar Transaksi Anda 

2
Bulan lagi



Sangat lumrah jika para pelaku bisnis termasuk 
marketing menikmati hasil disaat keadaan 
pasar sangat baik. dengan kata lain hampir  

semua marketing bisa menikmati closing.  
Namun pada kenyataanya keadaan selalu berubah,  
bisnis dan penjualan memiliki siklus naik dan turun 
di pasar. Saat siklus bisnis penjualan turun, disinilah  
terlihat perbedaan tindakan para marketing. Ada 
yang tetap berusaha bertahan, ada yang sudah  
menyerah dan meninggalkan bisnis tapi ada juga 
yang masih terus menikmati bisnis dengan tetap 
produktif (closing).

Saya cukup penasaran hal apa yang menyebab-
kan terjadinya perbedaan diantara para  
marketing itu. Saya putuskan untuk  
melakukan riset kecil dan seder-
hana dengan menggali jawaban 
dari setiap marketing yang 
masih tetap exist ditengah-
tengah keadaan pasar kurang 
baik. Saya menemukan salah 
satu faktor penting dan cukup  
pantas untuk saya share kepada 
teman-teman marketing lainnya, 
yaitu : “pribadi yang Menarik”. 
Ya…. untuk bisa tetap bertahan 
dan terus berkembang dalam 
bisnis terutama sebagai  
seorang marketing kita 
harus bisa menjadi  
pribadi yang menarik.

pribadi yang menarik bukan hanya  
sekedar good looking yang terliatan dari 
luar. pribadi yang menarik memiliki arti dan  
cakupan yang sangat luas. produk yang  
dipasarkan / ditawarkan juga harus menarik, 
didukung dengan bagaimana memasarkan dan  
presentasi produk dengan baik. Cara pembayaran yang 
ditawarkan dengan beberapa pilihan pembayaran 
yang memudahkan konsumen untuk bertransaksi.  
Bahkan cara kita memperlakukan konsumen 

dan calon buyer juga memiliki pengaruh besar.  
Menjadi pribadi marketing yang menarik pasti secara  
langsung akan mendapatkan perhatian lebih untuk 
orang lain mau bertransaksi.

Secara prinsip ada 3 hal yang harus dikuasai dan 
dikembangkan oleh setiap marketing untuk menjadi 
pribadi yang menarik :

1.  Personal Skill
Modal dasar dalam bisnis jasa (marketing)  
dibutuhkan personal skill seperti cara berkomunikasi,  
berpenampilan, negosiasi, dll. Bisa kita bayangkan 
jika sekiranya seorang marketing tidak menguasai 
cara berpenampilan yang professional dan tidak 
tahu cara berkomunikasi yang baik, bisa dipastikan  
sebagian besar konsumen akan pindah ke marketing 
lain yang lebih baik.

2.  Networking Skill
para marketing sudah sangat paham akan  
pentingnya peranan network atau database dalam  
bisnis. Tapi yang dimaksud dalam networking skill di 
sini tidak hanya mencari database baru atau jumlah  
database yang dimiliki. Lebih dari itu diharapkan 
para marketing harus bisa menguasai skill dalam  
mempertahankan konsumen, maintance, follow up 
dan tetap menjaga hubungan baik dengan konsumen 

kita meskipun sudah melakukan transaksi /  
closing deal dengan kita (after sales  
service).

3.  Prior Knowledge
Prior knowledge adalah hal yang kita  

kuasai dimana orang lain secara kebanya-
kan belum tahu atau belum bisa  
menguasai hal tersebut. hal 
ini berupa informasi yang 

kita dapatkan lebih awal diband-
ingkan dengan orang lain yang  

belum mengetahuinya. Prior knowledge  
merupakan kekuatan marketing untuk berkreasi 

untuk menjadi pribadi yang professional 
dan menarik. hal ini dapat meningkatkan  

kualitas hubungan dengan konsumen  
dari  level kenal menjadi suka dan  
terus menjadi respek dan akan  

berubah menjadi percaya (trust).

Jika kita sudah bisa menjadi  
pribadi yang menarik, 

yang bisa membuat  
semua orang tertarik maka  

perubahan keadaan pasar 
tidak akan terlalu berpengaruh secara  

signifikan terhadap bisnis kita.

Sudah seberapa menarik pribadi kita sekarang?
Good Luck and Happy Selling!

JADILAH pRIbADI
yANG MENARIK

Budi Alhuda
Corporate Trainer

CENTURY 21
INSPIRATION
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KEpEMILIKAN RUMAH ATAU HUNIAN OLEH WNA

Saat ini banyak Warga Negara Asing (WNA) yang 
tinggal di Indonesia untuk berbisnis dan menetap 
dalam jangka waktu yang lama. Bagi WNA yang 

memiliki izin tinggal di Indonesia dapat memiliki rumah 
tempat tinggal atau hunian berupa rumah tunggal atau 
satuan rumah susun yang  dapat diperoleh dengan cara:

1. Membeli rumah tunggal di atas tanah hak pakai 
atas tanah Negara, hak pengelolaan atau hak  
Milik; atau

2. Membeli satuan rumah susun di atas tanah hak 
pakai atas tanah Negara atau hak pengelolaan.

dalam hal WNA membeli rumah tunggal di atas  
tanah hak pakai atas hak Milik, kepemilikan tersebut  
dilakukan berdasarkan perjanjian pemberian hak pakai 
di atas hak Milik dengan Akta yang dibuat oleh pejabat 
pembuat Akta Tanah antara Orang Asing dan pemegang 
hak Milik. perjanjian wajib dicatat dalam buku tanah dan  
sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan pada kantor  
pertanahan.

Syarat pembelian rumah tunggal atau satuan rumah  
susun bagi WNA
pembelian rumah tunggal atau satuan rumah susun  
dapat dilakukan dengan syarat, yaitu merupakan  
pembelian baru/unit baru berupa bangunan baru yang 
dibeli langsung dari pihak pengembang/pemilik tanah 
dan bukan merupakan pembelian dari tangan kedua juga 
tidak boleh berupa tanah kosong.

Harga minimal hunian yang dapat dibeli oleh WNA
pemerintah juga mengatur harga minimal hunian yang 
dapat dimiliki orang asing, yang tercantum dalam  
lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari peraturan Menteri. harga minimal hunian yang bisa  
dimiliki WNA dengan status hak pakai itu mengacu pada 
harga tertinggi dari zona atau wilayah tempat properti 
itu berada.

Berikut adalah daftar minimal harga pembelian rumah 
tunggal dan rumah susun bagi WNA menurut peraturan 
Menteri ATR/ kepala BpN No 13 tahun 2016:

1. Untuk rumah tinggal, harga satuan termurah yaitu:
•	 Jakarta adalah Rp 10 miliar; 
•	 Banten, Jabar dan Jatim Rp 5 miliar; 
•	 Jateng, dIY, dan Bali Rp 3 miliar; 
•	 NTB, Sumut, kaltim, dan Sulsel Rp 2 miliar dan 
•	 daerah lainnya di luar daerah-daerah tersebut 

Rp 1 miliar.

2.   Untuk rumah susun, harga termurah yaitu:
•	 Jakarta Rp 5 miliar; 
•	 Banten, Jabar, Jateng, dan dIY Rp 1 miliar; 
•	 Jatim Rp 1,5 miliar; 
•	 Bali Rp 2 miliar; 
•	 NTB, Sumut, kaltim, dan Sulsel masing-masing 

Rp 1 miliar; dan daerah lainnya Rp 750 juta

ketentuan harga minimal tersebut mengacu pada  
perhitungan harga zona tanah dan harga pasaran  
properti di wilayah tersebut.

Bagaimana bila WNA tersebut meninggalkan Indonesia 
atau tidak lagi mempunyai izin tinggal di Indonesia?
di dalam ulasan bpn.go.id, meski berstatus hak pakai, 
Menteri ATR/BpN Ferry Mursyidan Baldan menegas-
kan bahwa investor asing tidak akan dipersulit dalam  
mengajukan perpanjangan, selama mereka masih  
melakukan bisnis di Indonesia, perpanjangan  
kepemilikan dapat dilakukan. hunian juga dapat diwariskan  
kepada orang asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia.  
Namun apabila orang asing ataupun ahli waris tidak 
lagi memiliki izin tinggal atau meninggalkan Indonesia, 
maka pemerintah memberikan jangka waktu 1 tahun agar  
hunian tersebut dilepaskan atau dialihkan kepada pihak 
lain yang memenuhi syarat. “kita kasih waktu setahun  
untuk mengembalikan. Tidak boleh disewakan, kalau 
ditemukan akan kita cabut haknya,” ujarnya.

Apabila Orang Asing/ahli waris tidak lagi memenuhi 
syarat sebagai pemegang hak, maka dalam jangka  
waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan 
hak atas rumah dan tanahnya kepada pihak lain yang  
memenuhi syarat. keterangan mengenai Orang Asing/
Ahli Waris yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai  
pemegang hak karena meninggalkan Indonesia atau tidak 
lagi mempunyai izin tinggal, diperoleh dari kementerian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang  
hukum dan hak asasi manusia menurut pasal 6 ayat (2) 
permen tersebut.

Apabila dalam jangka waktu 1 tahun sebagaimana  
dimaksud, hak atas rumah dan tanahnya tersebut  
belum dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang  
memenuhi syarat, menurut peraturan Menteri ATR / 
kepala BpN No 13 tahun 2016 ini, maka rumah dan  
tanahnya:

1. dilelang oleh Negara, dalam hal dibangun di atas 
tanah hak pakai atas tanah Negara;

2. Menjadi milik pemegang hak Milik atau hak  
pengelolaan, dalam hal rumah tersebut dibangun 
di atas tanah berdasarkan perjanjian.

hasil lelang sebagaimana tersebut di atas diberikan  
kepada Orang Asing/Ahli Waris, setelah dikurangi  
dengan biaya lelang serta barang atau biaya lain 
yang telah dikeluarkan. dengan dihapusnya hak  
pakai untuk Orang Asing di atas tanah hak Milik atau hak  
pengelolaan, kembali menjadi milik pemegang hak Milik 
atau hak pengelolaan (pasal 7). dengan diberlakukannya 
peraturan Menteri ATR/ kepala BpN No 13 tahun 2016 
pada 21 Maret 2016 lalu, maka peraturan Menteri Negara  
Agraria/kepala Badan pertanahan Nasional Republik  
Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang persyaratan  
pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau hunian Oleh 
Orang Asing dan peraturan perubahannya, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. ***
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Setiap Marketing pasti memiliki target yang  
ingin dicapai, karena suatu usaha menjadi  
barometer untuk mengarah kepada kesuksesan 

seseorang. Untuk mendapatkan hasil yang lebih dari 
biasanya, dibutuhkan kerja keras yang ekstra. Usaha 
yang lebih besar didukung dengan data listing yang 
banyak. Lalu bagaimana untuk merealisasikannya?

Berbagai cara dapat kita lakukan untuk mendapatkan 
prospek. putera Lengkong selaku motivator dalam 
seminar yang diadakan di Jakarta design Center 
(4/10), memberikan kiat-kiat untuk mendapatkan 
penghasilan yang berlipat ganda, diimbangi dengan 
usaha yang maksimal.

Beliau menjelaskan setidaknya ada tiga cara untuk 
mendapatkan prospek dengan mencari sebanyak-
banyaknya database, tidak lupa maintain konsumen 
yang sudah menjadi prospek  (sekitar 70% konsumen 
datang kembali setelah pembelian pertama merasa 
puas), serta prospek yang berasal dari referral yang 
memberikan rekomendasi ke kolega.

dalam strategi psikologi menjual ada beberapa  
tahap yang perlu dilalui untuk bisa deal/closing.  

Tahap awal konsumen harus mengetahui / kenal  
marketing, sama seperti istilah tak kenal maka tak 
sayang dan lakukan secara konsisten. dari kenal dan 
tertarik, otomatis konsumen akan suka. Rasa suka 
muncul dari bagaimana marketing berpenampilan 
didukung dengan body language yang baik sehingga 
menciptakan persepsi yang baik. konsumenpun  
akan  respek  dan  percaya.  Sehingga keyakinan  
untuk tertarik membeli produk yang ditawarkan bisa 
terwujud, closingpun pasti akan didapat.

Jaman sekarang memasuki generasi Y, dimana  
semua didominasi oleh sosial media dan  
tehknologi. Sebagai Marketing juga diharapkan dapat  
memanfaatkan perkembangan jaman untuk  
mempromisikan diri bahkan bisa mempromosikan 
produk yang dijual melalui facebook, instagram, 
website, dll.

keberhasilan dimulai dengan menetapkan fokus apa 
yang ingin dicapai. Jangan tepaku untuk fokus pada 
satu hal dan mengabaikan hal lainnya. Terkadang  
kesalahan untuk menetapkan fokus berakhibat pada 
pencapaian hasil yang tidak maksimal. Latih dan atur 
fokus pada hal yang bermanfaat dan menghantarkan 
kepada kesuksesan. ***

DOUbLE yOUR SALES,
DOUbLE yOUR ACHIEvEMENTS
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SEGARKAN RUMAHMU
DENGAN bAHAN ALAMI
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Rumah yang sehat, bersih dan wangi menjadi idaman setiap orang. Terkadang kebersihan perlu dibarengi 
dengan aroma segar agar membuat penghuni rumah merasa lebih nyaman. karena rumah  merupakan elemen 
utama untuk kita tinggal dan melakukan aktivitas sehari-hari.

Ada beberapa bahan alami yang ampuh untuk menciptakan rumah sehat dengan aroma yang segar.  
pemilihan bahan alami jauh lebih sehat dan aman dibandingkan dengan pengharum yang berbahan kimiawi 
yang dapat menggangu kesehatan pernafasan. Berikut beberapa pilihan aroma alami yang dapat menjadi  
pilihan untuk rumahmu.

Aroma bunga
Bunga selalu dapat mempercantik rumahmu.  
Bukan hanya itu, aroma yang dihasilkan oleh bunga 
sendiri menambah kenyamanan, mengusir bau yang 
tidak sedap,meningkatkan mood lebih baik dan me-
nyenangkan. Seperti contoh bunga mawar, melati, 
dan anggrek dapat diletakkan di ruang tamu, lemari, 
ruang keluarga atau tempat strategis lainnya. Jika 
sudah terlihat layu, bisa digantikan dengan bunga 
yang baru.

Aroma buah-buahan
Buah lemon atau jeruk adalah pilihan yang sering  
digunakan sebagai penyegar ruangan. karena 
buah ini sendiri menciptakan kesegaran dan dapat  
mengusir bau yang tidak sedap dalam sekejap. 
Caranya mudah, dengan meletakakn irisan kulit 
jeruk/ lemon dipiring kecil dan diletakkan di area 
yang memiliki aroma yang tidak sedap. Bisa juga 
diletakkan di dalam kulkas, agar kulkas tetap bersih 
dan terhindar dari bau menyengat. ***

Aroma kopi
Biji kopi bukan hanya dikonsumsi sebagai minuman 
yang berfungsi membuat tubuh terjaga dari  
kantuk. Aroma kopi ternyata bisa dijadikan pewangi 
ruangan, dimana aromanya dapat dihasilkan tanpa 
perlu diseduh dengan air. dengan meletakkan biji 
kopi di wadah kecil dan ditaruh di beberapa bagian 
rumah, maka  aroma kopi akan menyerap aroma 
yang menyengat,  seperti contoh wangi cat tembok. 
Mafaat aroma ini untuk tubuh dapat membuat 
tubuh lebih berenergi dan menghilangkan rasa lelah.

Aroma Rempah-rempah
Indonesia memiliki berbagai macam jenis rempah 
yang dapat kita manfaatkan sebagai pewangi  
ruangan. Aroma yang berasal dari jahe, cengkeh, 
kayu manis, rosemary dapat menyulap ruanganmu 
agar lebih nyaman. Untuk menghasilkan aroma 
rempah-rempah tersebut dapat dilakukan dengan 
menyangrai, merebus dengan air yang nantinya 
akan mengeluarkan aroma yang lebih lama. Bisa 
juga memanfaatkan rempah-rempah yang sudah 
dikeringkan yang sering menjadi pilihan untuk  
aroma therapy.
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SEMINAR KARIR CENTURy21 
MEDITERANIA GROUp

Century 21 Mediterania group kembali mengadakan seminar karir. pada Sabtu, 17 September 2016,  
disalah satu kantor cabang Century 21 Mediterania group, yakni di Century21 Mediterania 6, berlokasi di 
Jalan pluit Selatan Raya Blok S No.8A – Jakarta Barat.

1. Bapak Yustinus ho selaku Founder 
dari Century 21 Mediterania group, se-
bagai pembicara yang menceritakan 
karirnya mulai dengan merinitis tahun 
2006, hingga saat ini sudah memiliki 9 
kantor cabang.

2. kami juga mengundang langsung 
Top Agent Century21 Mediterania group 
yang membagikan kisah perjalanan suk-
sesnya, yaitu Ibu dewi Chen seorang 
marketing sukses dengan jabatan Mas-
ter gold yang telah bergabung bersama 
kami sejak tahun 2008, dari kantor Cen-
tury21 Mediterania 3.

3. Bapak herry Yang seorang market-
ing yang penuh antusias dengan jabatan 
Master gold, telah bergabung sejak ta-
hun 2006, dari kantor Century21 Medit-
erania 2. Mereka memberikan kiat – kiat 
untuk menjadi seorang entrepreneur 
sukses.

4. dalam acara ini juga dihadiri lang-
sung oleh salah satu marketing muda 
yang sukses dan penuh dengan se-
mangat yang luar biasa, dimana telah 
bergabung dengan Century21 Meditera-
nia group dari tahun 2014 yakni Bapak 
Andy Ang sebagai Senior Marketing As-
sociate, dari kantor Century21 Meditera-
nia 6, yang juga menceritakan kisah per-
jalanan yang penuh dengan hal-hal yang 
menarik. ***
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IMA ( INTERNATIONAL MANAGEMENT ACADEMY)
MEMBER BROKER BARU MENIMBA ILMU BARU

Century 21 kembali mengadakan International Member Academy (IMA) yang  
diperuntukkan bagi para Member Broker (MB) yang baru bergabung di dunia  
waralaba. Acara ini berlangsung di dBS Tower lt.9, Ciputra World- Jakarta dari 11-14 
Oktober 2016. Berbagai pembelajaran didapatkan mulai dari materi pajak, Markom, 
digital Marketing, Legal, dan inspirasi sukses untuk memotivasi para Member  
Broker.

1.  Seluruh peserta beserta beberapa pengajar IMA.
2. Bpk. darwin Liem dari Ciputra grup mengantarkan tentang digital 
    Marketing.
3. Bpk. Wegianto sebagai wakil MB dari Century 21 gading Boulevard berbagi
    pengalaman dan kisah sukses.
4. Bpk hendry Tamzel berbagi pengetahuan mengenai “know Your knoledge”.
5. para peserta berfoto bersama Bpk. Wegianto (Century 21 gading Boulevard).
6. Ibu Suzana memberikan plakat untuk Bpk. Wegianto karena telah 
    mengisi sesi dalam IMA.
7. Suasana IMA saat sesi berbagi kisah sukses oleh Bpk. Wegianto.
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