




Pertama-tama saya ingin 
menyampaikan ucapan 
selamat untuk Anda semua 

yang telah berhasil menorehkan 
prestasi terbaik sepanjang 
semester pertama di tahun ini.  
Kita tahu bahwa 2016 bukan-
lah tahun yang mudah, kualitas 
seorang agen properti sangat 
diuji. Pasar properti yang masih 
belum bergairah tentu menjadi 
tantangan tersendiri bagi kita. 
Berbagai stimulus juga telah 
diberikan oleh pemerintah, hal 
ini sekaligus mencerminkan 
keinginan pemerintah untuk 
percepatan pemulihan kondisi 
yang saat ini sedang kita 
hadapi bersama. 

Salah satu stimulus yang akhir-
akhir ini sering dibahas adalah 
mengenai amnesti pajak. Ter-
lepas dari berbagai isu negatif 
yang muncul karena proses 
sosialisasinya, kita harus 
mengakui bahwa program ini 
adalah suatu terobosan yang 
diberikan pemerintah dimana 
manfaatnya bisa berdampak 
langsung ke industri kita.  Apabila 
Tax Amnesti ini berhasil, agen 
properti adalah pihak yang    

diuntungkan secara langsung.  
Bayangkan apabila 1000 triliun 
dana repatriasi yang ditarget-
kan pemerintah berhasil masuk 
ke Indonesia dan diasumsikan 
20-30% nya akan masuk ke 
sektor properti, angka ini tentu-
nya  sudah sangat fantastis dan 
dapat mengubah wajah pasar 
properti di negara kita.  

Sebagai agent seyogyanya 
kita memiliki pengetahuan 
yang benar tentang kebijakan 
ini, sehingga kita juga dapat 
membantu pemerintah dalam 
memberikan pemahaman kepada 
para client kita untuk dapat 
menggunakan fasilitas ini dengan 
maksimal. 

Selain itu terkait dengan sertifikasi 
broker properti, saat ini Lembaga 
Sertifikasi Profesi Broker Properti 
Indonesia (LSP BPI) sedang 
gencar - gencarnya memberi-
kan sosialisasi akan pentingnya 
sertifikasi kompetensi bagi 
profesi broker properti. Kedepan-
nya diharapkan setiap individu 
yang beprofesi sebagai agen 
properti harus mendaftar agar 
dapat memiliki lisensi tersebut. 

Sehingga dengan kebijakan ini 
akan menciptakan profes i 
broker properti yang teregulasi 
dengan baik, dilindungi oleh 
Undang-Undang serta iklim 
persaingan yang sehat dan 
membangun.  Untuk mewujud-
kan hal tersebut, tentunya kita 
perlu bersama-sama mensuk-
seskan proses sertifikasi ini.  
Oleh karena itu, Century 21 
Indonesia membuka kesempa-
tan yang sebesar-besarnya 
kepada para MA Century 21 
agar segera mendaftarkan diri 
untuk sertifikasi.

Akhir kata saya ucapkan selamat 
membaca The Winner News 
edisi special Mid Year 2016. 
Terima kasih atas dukungan 
Bapak/Ibu semua atas sukses-
nya acara Mid Year kita pada 
Agustus yang lalua. Selamat 
kepada Anda semua yang telah 
mendapatkan penghargaan, 
semoga prestasi yang telah 
A n d a  r a i h  d a p a t  t e t a p 
dipertahankan dan ditingkatkan 
di masa mendatang.  Salam 
sukses untuk Anda semua! ***

CENTURY 21
DIRECTOR’S VIEW



Best Leading Marketing Associate on Individual Office | Mei 2016



Best Leading Marketing Associate on Individual Office | Mei 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)

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.



Best Leading Marketing Associate on Individual Office | Juni 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 | Juni 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)

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.



Best Leading Marketing Associate on Individual Office | Juli 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 | Juli 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)

MA ORBIT adalah Top MA dari setiap kantor atas pencapaian 3 bulan pertama sebesar minimum Personal Commission Rp. 10.000.000 sejak selesai Training Create21 / Ujian Pemasaran.
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Menjelajahi Asia Tenggara, tentu saja Thailand menjadi 
destinasi yang wajib masuk dalam list untuk berlibur. 
Bangkok yang menjadi Ibu kotanya menawarkan ber-

bagai tempat wisata yang menarik,mulai dari kuil- kuil Budha 
dengan corak arsitektur yang menawan, museum peninggalan 
sejarah, berbagai jenis kuliner mulai dari makanan khas Asia 
sampai Eropa, yang terpenting menjadi surga untuk berbe-
lanja bagi  kaum hawa. Nilai tukar rupiah terhadap bath juga  
terbilang bersahabat karena tidak terlalu tinggi. 

Pemenang Challengers Club 2016 kali ini akan mendapatkan 
paket liburan berkeliling Thailand. Reward ini diberikan kepada 
Marketing Associates berprestasi yang telah mencapaian  
target dari Personal Comission (PC) yang didapatkan mulai 
dari Januari hingga Juli 2016. Peserta yang mendapatkan  
reward* dijadwalkan akan berangkat di akhir September 2016. 
Berikut peserta Challengers Club 2016 yang mendapatkan 
reward “Fantastic Thailand”, yaitu :

*Reward : syarat dan ketentuan berlaku

1. Bunceng Ibrahim   CENTURY 21 Best
2. Verawati Gosal   CENTURY 21 Best
3. Aldrianto Rahmat   CENTURY 21 Best
4. Siti Hajar    CENTURY 21 Primera
5. Agung Murdhana   CENTURY 21 Westpoint
6. Joy Ketrin    CENTURY 21 Mediterania 1
7. Lianawati Suriadi  CENTURY 21 Asia
8. Ida Prihendrati   CENTURY 21 Prima Arcade
9. Feliana    CENTURY 21 Zawa 2
10. Dewi Chen   CENTURY 21 Mediterania 3
11. Herlina Tanudjaja  CENTURY 21 Emerald
12.  Rocky Alfian Tagah   CENTURY 21 Zawa
13.  Handy Ho    CENTURY 21 Mediterania
14.  Rico Will    CENTURY 21 Mediterania
15.  Erick Wijaya   CENTURY 21 Gading Boulevard
16.  Jojo Agustina Sujoso   CENTURY 21 Gading Boulevard
17.  Herry Yang   CENTURY 21 Mediterania 2
18.  Endang Kumalasari   CENTURY 21 Prima Arcade

Let’s
Explore
Thailand!
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Terbukti dari hasil kerja keras, semangat 
para Marketing Associates dibawah 
bimbingan Member Broker setiap kantor yang 
berhasil mencapai target yang ditetapkan 
sampai pertengahan tahun. Perayaan Mid 
Year Century 21 yang diadakan di Pesona 
Alam Resort, Cisarua. (9/8/16) dirayakan 
mengusung tema BISA! (Berani Inovasi 
Santun Ahli). Dihadiri kurang lebih 400 
peserta ikut memeriahkan acara. Peserta 
menggunakan dresscode yang bertema-
kan pejuang “tempo doeloe”, sekaligus 
menyambut hari kemerdekaan Indone-
sia tanggal 17 Agustus. Seluruh rangkaian 
acara dibawakan oleh MC kondang Pungky 
dan Micky “AFI”.

Hari kemerdekaan Indonesia dirayakan 
setiap tahun oleh seluruh rakyat. 
Semangat, usaha dan kerja keras 

para pejuang untuk membela tanah air kita  
melawan para penjajah patut kita contoh. 
Perjuangan tidak kita lihat pada jaman dulu, 
sampai saat ini kita perlu berjuang. Seperti 
contoh dalam kondisi properti yang sem-
pat terlihat lesu, tidak menjadi alasan kita  
untuk mengalah pada kondisi tersebut.

PERjUANgAN KITA TIDAK 
BERhENTI SAMPAI DISINI

12 CENTURY 21
INDONESIA

CENTURY 21
MIDYEAR AWARD

Acara berlangsung dengan meriah, diawali 
dengan foto bersama sebelum memasuki 
ballroom. Acara dimulai dari pukul 9.30 
dengan doa pembukaan dan seluruh peserta 
bersama menyanyikan lagu kebangsaan 
Indonesia Raya. Kata sambutan disampai-
kan oleh Pak Daniel Handojo (Associates 
Executive Director).  Acara resmi dimulai 
dengan penembakan target oleh Pak Daniel 
Handojo, Pak Petter, dan Bu Suzan.

Pembekalan motivasi diberikan di awal 
acara oleh Pak Haryanto Kandani. Beliau 
memaparkan akan perubahan yang pasti 
terjadi. Bagaimana sebagai sales yang 
handal mampu membaca perubahan 
situasi dan berusaha untuk menyesuai-
kan perubahan tersebut dengan mengem-
bangkan kemampuan, pengetahuan,  
keahlian untuk belajar. Karena setiap  
marketing merupakan bos bagi dirinya 
sendiri, sehingga untuk mendapat hasil 
yang besar dibutuhkan usaha dalam diri 
sendiri untuk mencapai kesuksesan.

Pemberian penghargaan kepada para no-
minator sudah pasti ditunggu-tunggu. Ada 
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harga harus dibayar untuk bisa mencetak 
prestasi hingga bisa mencapai target dan 
bisa naik ke pangung menerima penghar-
gaan. Adapun kategori penghargaan ter-
diri dari Top 5 MA & Offices by Co-broking  
National, Top 5 MA & Offices by Volume 
KPR National, Top 5 MA & Offices by UT 
Region 1, 2, 3, Top 21 MA by PC Region 1, 
Top 3 Offices by GCC Region 3,2, Top 10 
Offices by GCC Region 1, Challengers Club 
Thailand, Fastest Growing Office, Top 21 
MA Indonesia dan Top 10 Offices Indonesia.

Para pesertapun ikut terlibat dalam  
beberapa kompetisi dan memeriahkan  
acara Midyear,seperti diadakan “Office  
Perfomance”  dari delapan kantor di-
antaranya menampilkan stand up comedy, 
menyanyi dan menari. Century21 Asia 
yang secara kompak dan menampilkan  
pertunjukan yang apik berhasil menjadi 
juara pertama. Tidak lupa “Best Dress” bagi 
peserta yang memakai kostum pejuang 
“tempo doeloe” dimenangkan oleh Siska 
(Century21 Prioritas) & Afung (Century21 
Mediterania 9). Sedangkan untuk “Photo 
Competition” terbaik diterima oleh Century 
21 Mediterania 2. 

Semua peserta bersukacita bisa terlibat 
dalam acara midyear kali ini, dan juga 
menerima banyak door prize dan grand 
prize utama tiket PP Jakarta – Bali,  
serta tiket nonton Annie broadway. Apabila  
tahun ini belum bisa mencapai target, masih 
ada kesempatan mengejar ketinggalan  
untuk berusaha dengan semangat tinggi 
seperti para pejuang kita.

Siap closing dashyat tahun ini?? BISA!!! ***

Foto MidYear 2016
selengkapnya : 
http://goo.gl/0HLhgD
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123 Most Popular Agent
Untuk kategori ini dihitung dari agen yang paling 
banyak menjual listing di rumah123.com. 
Sumber datanya dari Master All Listing.
DIY+jateng: A Ayanti Ayanti (Century21 hebat)

123 Most Loyal Company
Kategori ini dihitung dari banyaknya agen dari company 
yang terdaftar di rumah123.com, serta rata-rata lama 
membership-nya. Sumber datanya dari Master All Agent.
DKI jakarta: Century21 Mediterania
Luar jawa: Century21 Best

hartano Saworno
Ketua AREBI

Ignatius Untung
Country General Manager Rumah 123

Congratulations for The Achievements on 
Property Agent Award 2016 by Rumah123.com

Office Performance - Midyear Award 2016
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Majalah Properti Indonesia 
mengapresiasi para 
pelaku industri properti  

dengan memberikan peng-
hargaan di ajang bergengsi 
Properti Indonesia Award 
(PIA) 2016. Acara ini yang 
dihadiri oleh berbagai insan 
yang berkecimpung dalam 
dunia properti maupun  
rekanan yang juga terlibat. 
Acara diadakan di Ciputra 
Artpreneurship, Ciputra 
World 1, Rabu(24/8).  Malam 
penghargaan kali ini me-
ngusung tema “A Tribute 
to Creative Innovation 
Property Industry”. 

Penghargaan ini diharapkan 
agar setiap insan dapat 
terus berinovasi untuk men-
ciptakan kreatifitas khusus-
nya di bidang properti, tetap 
semangat untuk mendorong 
kemajuan  sehingga ikut  
serta dalam mengembang-
kan pembangunan dan 
perkeonomian Indonesia. 
Menteri Perumahan Morin 
Sitorus secara khusus sangat 
mendukung akan perkem-
bangan dan kemajuan  
properti Indonesia dengan 
kebijakan – kebijakan untuk 
mempermudah pembangu-
nan dan perizinan. 
Dalam malam penghar-
gaan ini, tiap sub-holding  
Ciputra Group dari berhasil 

meraih beberapa penghar-
gaan sekaligus. Malam ini 
menjadi salah satu moment 
bahagia bagi keluarga besar 
Ciputra. Salah satu kategori 
special “Lifetime Achieve-
ment Award” berhasil diraih 
Bapak Dr. (HC). Ir. Ciputra  
selaku founder CIputra 
Group. Penghargaan ini  
untuk mengapresiasi 
dedikasi dan karya Bapak  
Ciputra yang telah men-

jadi inspirasi pembangunan  
industri properti di Indone-
sia. Penghargaan ini juga 
bertepatan dengan momen 
ulang tahun beliau yang ke-
85 tahun yang juga disam-
but meriah.

Malam Penghargaan Bagi 
Century 21 Indonesia

Penghargaan spesial juga 
didapatkan oleh Hendry 
Tamzel selaku Director of 
PT Ciputra Residence dan 
Country Director of Century 
21 untuk kategori supporting 
business “The Promissing 
Brokerage Leader”. Tidak 
lupa Century21 Indonesia 
juga berhasil meraih peng-
hargaan untuk kategori “The 
Most Progressive Brokerage 
Firm”.

Besar harapan dari malam 
penghargaan ini dapat  
menjadi pemicu semangat 
para insan properti yang  
terlibat dalam kemajuan un-
tuk mengembangkan bangsa 
perekonomian  dan pemban-
gunan menjadi lebih baik. Mulai 
dari developer maupun agent 
broker dan pihak terkait 
lainnya. Sehingga tercapainya 
harapan bangsa menjadi 
negara yang semakin inovasi, 
kreatif dan maju. ***
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Akhir-akhir ini, sering kita 
mendengar celotehan 
mengenai Pengampunan 

Pajak. (tax amnesty) seluruh  
lapisan masyarakat, baik muda 
atau tua, baik pekerja atau pe-
ngusaha, baik pejabat ataupun 
warga sipil, semuanya heboh 
dengan adanya Pengampunan 
Pajak.

Banyak isu yang berkembang 
mengenai Pengampunan Pajak. 
Masih banyak masyarakat yang 
bingung, sebenarnya perlu ikut 
Pengampunan Pajak atau tidak 
ya? Pengampunan Pajak sendiri 
bukan merupakan kewajiban 
setiap Wajib Pajak. Pengampu-
nan pajak merupakan hak yang 
bisa diperoleh oleh Wajib Pajak 
yang lupa melaporkan harta-
nya. Pengampunan Pajak ber-
hak  diajukan oleh perorangan 
ataupun badan usaha seperti 
perseroan terbatas, perorangan 
baik pe-bisnis, wiraswasta 
maupun karyawan berhak ikut 
pengampunan pajak. Lalu apa 
bedanya jika kita ikut Pengam-
punan Pajak dengan  tidak ikut 
Pengampunan Pajak?

Jika Ikut Pengampunan Pajak :

•	 Setiap Warga Negara Indonesia 
berhak mengikuti program 
Pengampunan Pajak dan 
jika memutuskan mengikuti 
program Pengampunan 
Pajak maka si wajib pajak tidak 
boleh melakukan pembetulan 
SPT lagi terhitung dari SPT 
tahun 2015.

•	 Untuk mengikuti Pengampunan 
Pajak, Wajib Pajak dapat 
mengungkapkan harta yang 
selama ini belum dilaporkan 
kemudian membayar uang 
tebusan atas harta tersebut. 
Tarif uang tebusan sendiri 
berbeda-beda tergantung pe-
riode dan jenis Pengampunan 
Pajak yang dilakukan Wajib 

Pajak, mulai dari 2% sampai 
dengan 10%. Khusus untuk 
UMKM, tarifnya adalah 0,5% 
dan 2%.

•	 Pengampunan Pajak yang 
ada berupa penghapusan 
pajak yang seharusnya 
terutang serta pembeba-
san sanksi administrasi dan 
sanksi pidana perpajakan.

•	 Jika sudah ikut Pengampunan 
Pajak, atas harta yang dilapor-
kan tidak akan diperiksa lagi di 
masa depan.

•	 Jika ikut Pengampunan 
Pajak, maka akan dilakukan 
penghentian pemeriksaan 
pajak, pemeriksaan bukti 
permulaan, dan penyidikan  
tindak pidana di bidang 
perpajakan, dalam hal Wajib  
Pajak sedang dilakukan pemerik-
saan pajak, pemeriksaan bukti 
permulaan, dan penyidikan 
tindak pidana di bidang 
perpajakan.

•	 PPh Final atas pengalihan 
harta berupa tanah dan/
atau bangunan serta saham 
akan dihapuskan jika Wajib 
Pajak ikut Pengampunan 
Pajak..

•	 Jika ikut Pengampunan Pajak 
dan dikemudian hari ditemukan 
harta yang tidak dilaporkan 

di dalam periode pengam-
punan pajak yakni harta per 
31 Desember 2015 , maka 
temuan harta tersebut akan 
dikenakan tarif pajak sebesar 
30 persen (tarif PPh pribadi 
yang berlaku) dan sanksi 
denda sebesar 200 persen.

Jika Tidak Ikut Pengampunan 
Pajak :

Wajib pajak dengan kemauan 
sendiri dapat membetulkan 
Surat Pemberitahuan Tahunan 
(SPT) dengan menyampaikan 
pernyataan tertulis. Syaratnya, 
Direktur Jenderal Pajak belum 
melakukan tindakan pemeriksaan.
•	 Jika pembetulan yang di-

lakukan mengakibatkan 
adanya penambahan utang 
pajak, maka Wajib Pajak 
dikenai sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% 
per bulan atas jumlah pajak 
yang kurang dibayar. Ini ter-
hitung sejak saat penyam-
paian SPT berakhir sampai 
dengan tanggal pembayaran 
dan bagian dari bulan dihitung 
penuh satu bulan.

•	 Jika Wajib Pajak telah me-
miliki NPWP sebelum tahun 
2015 atau sebelumnya, dan 

Apa Perbedaan Ikut Pengampunan 
Pajak dengan Tidak Ikut 
Pengampunan Pajak?

	  



	  

belum melaporkan SPT 
Tahunan PPh 2015, maka 
Wajib Pajak dapat melapor-
kan hartanya tanpa ikut 
Pengampunan Pajak dan 
hanya dikenai Sanksi telat 
lapor sebesar Rp 100.000 
(bagi WP Orang Pribadi) 
asalkan atas penamba-
han harta tersebut tidak  
menyebabkan timbulnya 
tambahan utang pajak.

•	 Aset yang dilaporkan dalam 
pembetulan SPT tersebut 
masih bisa diperiksa di masa 
depan.

•	 Jika tidak ikut Pengampu-
nan Pajak dan dikemudian 
hari ditemukan harta yang 
tidak dilaporkan di dalam 
periode pengampunan  
pajak yakni harta per 31  
Desember 2015 , maka  
temuan harta tersebut akan 
dikenakan sanksi sebesar 
30 persen ( tarif PPh pribadi 
yang berlaku ) dan sanksi 
bunga sebesar 2 persen 

perbulan maksimal 24 bulan 
atau maksimal 48 persen.

Apakah anda sudah memiliki 
keputusannya? Ikut Pengampu-
nan Pajak atau Tidak? Semua 
keputusan berada di tangan 
anda.

Tax Amnesty adalah Hak, jadi 
kita boleh tidak ikut amnesti 
pajak jika :

1. Penghasilan dibawah PTKP 
(ralat ya gan, PTKP tahun 
2016 45jt untuk jones..., naik 
dari 36jt pada tahun 2015 
) ataupun pensiunan yang 
hanya mengandalkan uang 
pensiun.

2. Jika kita tinggal di LN > 
183 hari dalam kurun waktu 
12 bulan dan tidak punya 
penghasilan yg bersumber 
di Indonesia.

3. Jika kita punya warisan yg 
belum dilaporkan di SPT 
tahunan namun kita tidak 

punya penghasilan atau  
punya penghasilan yg masih 
di bawah PTKP.

4. Jika anda adalah OP yang 
punya harta berupa hibah 
yg belum dilaporkan di 
SPT tahunan, namun tidak  
memiliki penghasilan atau 
punya penghasilan di bawah 
PTKP.

5. Anda memilih untuk  
melaporkan harta yang di-
miliki dengan melakukan 
pembetulan SPT tahunan.***

CENTURY 21
TAX
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Sosialisasi mengenai Amnesti 
pajak terus diberitakan baik 
dikalangan pemerintah, 

para pelaku bisnis dan juga 
masyarakat. Century 21 men-
gupas lebih dalam mengenai  
kebijakan pengampunan pajak 
dalam seminar yang berlangsung 
di Ciputra Gallery, DBS Tower 
pada 25 Agustus 2016  dengan 
pembicara Veronica Susanti 
(Praktisi Perbankan OCBC NISP) 
dan Lilik. F. Pracaya,AK.,M.E., 
(Partner Pratama Indomitra 
Counsulting). 

Pemerintah optimis bahwa  
dengan adanya pengampu-
nan pajak (Tax Amnesty) akan 
mengikatkan perkembangan 
ekonomi negara khususnya 
dalam sektor pajak. Adanya  
perbaikan untuk setiap 
masyarakat  memanfaatkan 
momen ini untuk bersama 
memperbaiki perekonomian  
negara. Meskipun sampai 
saat ini masih ada pro kontra  
mengenai amnesty pajak,  
presiden tetap optimis dan 
tetap mengambil bagian untuk 
mendukung kebijakan ini yang 
dimulai dari 18 Juli 2016.

Anggota Komisi XI Mukhamad 
M i s b a k h u n  m e n g a t a k a n , 
Undang-Undang Tax Amnesty 
merupakan cara pemerintah 

untuk mengejar uang Warga 
Negara Indonesia (WNI) yang 
disimpan di luar negeri. Caranya 
dengan memberikan kesempatan 
WNI melaporkan dan membawa 
uangnya kembali ke dalam 
negeri dengan pajak yang 
rendah.  

Amnesti pajak merupakan 
penghapusan yang seharusnya 
terhutang, t idak dikenai 
administrasi perpajakan dan 
sanksi di bidang perpajakan 
dengan cara mengungkap-
kan harta dan membayar uang  
tebusan. Adapapun manfaat 
dari penghapusan pajak dalam 
memperbaiki ekonomi negara 
meliputi perbaikan likuidasi  
domestik, perbaikan dalam 
nilai tukar rupiah sehingga suku 
bunga lebih kompetitif serta 
peningkatan investasi. 

Untuk keamanan data dari  
setiap wajib pajak yang  
melaporkan hartanya dija-
min aman dan datanya tidak 
digunakan kepentingan lain 
pemeriksaan tindak pidana. 
Tidak perlu adanya kekuatiran 
untuk bisa melaporkan harta 
yang dimiliki. Selain itu tidak 
dikenai sangsi administrasi dan 
sanksi  pidana perpajakan, 
pembebasan pajak penghasilan 
u n t u k  b a l i k  n a m a  h a r t a 
tambahan.

Bukan hanya di sektor pere-
konomian saja, sektor properti 
juga sangat menyambut baik 
kebijakan ini. Para developer 
menunggu serta membaca  
kesempatan dari kebijakan 
yang akan berjalan, sehingga  
kemungkinan besar bidang 
properti akan pulih bahkan 
berkembang lebih baik. Dengan 
adanya kebijakan pengampu-
nan pajak, maka ada harapan 
untuk para investor untuk 
memantapkan investasinya, 
serta pelaku properti lainnya 
mengikat pinggang mengha-
dapi persaingan properti yang 
akan semakin berkembang. ***

Kupas Tuntas Seputar 
Tax Amnesty & Bisnis Properti
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OffIce sITe

century21.co.id/namakantor

1. Lebih cepat

2. Tampilan baru yang lebih fresh

3. Ditampilkannya 
    achievement office

4. Bisa membuat greetings office

5. Fitur pencarian MA 
    dan listing office

6. CMS News Office

7. CMS Property Highlight Office

8. Setiap office yang menjadi 
    top region berhak mendapatkan 
    tempat untuk 1 listing yang akan 
    di tampilkan pada property highlight 
    century21.co.id

MA PersOnAl sITe

century21.co.id/namaMA

1.  Lebih cepat

2. Tampilan baru yang lebih fresh

3. Ditampilkannya title 
    & achievement MA

4. Bisa membuat status & greetings

5. Profile MA yang lebih lengkap
    (telepon, email, WA, FB)

6. Proses upload listing 
    yang lebih singkat & mudah

7.  Menu khusus untuk melihat 
    listing yang sudah ditransaksikan

8. Fitur pencarian listing pada 
    halaman MA personal site 

*) illustrasi century21.co.id/mediterania *) illustrasi century21.co.id/endang.kumalasari

www.century 21.co.id
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Mengapa Anda Memilih Menjadi 
Agent Properti Sebagai Profesi ?
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Ada pendapat menya-
takan bahwa satu 
hal yang tetap di 

muka bumi ini adalah  
“perubahan”. Perubahan 
akan terus terjadi, baik ke 
arah yang kita inginkan  
maupun yang tidak kita  
harapkan. Baik itu berupa  
kejadian baik maupun yang 
tidak baik. Perubahan bisa saja  
terjadi berupa kejadian yang 
tidak direncanakan, kejutan  
bahkan musibah. Semua 
kondisi lingkungan dan  
kehidupan kita juga tidak  
luput dari perubahan tersebut.

Perubahan lingkungan atau 
kondisi cenderung akan  
dialami oleh banyak orang. 
Yang membedakan satu 
sama lainnya yaitu bagai-
mana respon yang dilakukan 
atau apa sikap yang diambil oleh 
setiap orang dalam menyi-
kapi perubahan yang terjadi. 
Respon yang paling menarik 
untuk  d iamat i ,  d ibahas 
b a h k a n  u n t u k  d i c o b a 
untuk ditiru adalah bagaimana 
mel ihat  pe luang da lam 
set iap perubahan yang 
terjadi (bahkan menciptakan 
peluang).

Tanpa kita sadari orang-
orang disekitar kita bisa 
m e l i h a t  p e l u a n g  d a n 
menciptakan peluang dalam 
menyikapi perubahan yang 
terjadi. Contoh kecil adalah 
para “ojek payung”. Tidak 

sedikit diantara mereka ada-
lah para pedagang yang 
berjualan disekitar tempat 
t e r s e b u t ,  ya n g  s e c a ra 
terpaksa harus berhenti 
sejenak berjualan karena 
cuaca hujan.Tapi mereka 
melihat peluang dari pe-
rubahan yang tidak bisa 
dikendalikan (cuaca hujan) 
dengan melakukan ojek 
payung. Atau bisa juga anak-
anak yang tadinya niat mau 
bermain harus mengurungkan 
niatnya karena cuaca hujan. 
Dan mereka mereka memu-
tuskan menjadi ojek payung.
Tidak sedikit karyawan yang 
terkena pemutusan hubungan 
kerja (PHK) dari perusahaan 
dan terpaksa memberanikan 
diri untuk terjun ke dunia 
entrepreneur.  Ternyata 
keberhasilannya ada setelah 
memasuki dunia entrepre-
neur tersebut (bukan di dunia 
karyawan).Secara terpaksa 
maupun tidak, peluang tetap 
ada dan bisa diciptakan 
dalam semua kondisi.

Ada cerita lain dari seorang 
sahabat  yang  akh i rnya 
memiliki sebuah sekolah 
karna kondisi anaknya yang 
tidak diterima di beberapa 
sekolah yang ada. Kondisi 
anaknya yang sebenarnya 
tidak diinginkan bukan hanya 
dianggap sebagai ujian saja 
tapi diubah sebagai sebuah 
peluang.

Bahkan pemilik Virgin Air 
salah satu tokoh entrepre-
neur yang dikenal dengan 
sebutan “entrepreneur gila”. 
Richard Branson mengawali 
maskapai yang dimilikinya 
dari sebuah penerbangan-
nya yang dibatalkan. Kondisi 
yang  t idak  d iharapkan 
sekaligus tidak menyenang-
kan secara langsung tidak 
bisa dikendalikan tapi tetap 
dis ikapi  dengan posit i f 
bahkan menjadikan sebuah 
peluang.

Kalau kita kembalikan ke 
bisnis kita sekarang, ada 
sebuah perubahan yang 
cukup menyeluruh yaitu 
Amnesti Pajak (Tax Amnesty). 
Kebijakan ini berlaku untuk 
banyak orang (seluruh WNI) 
tapi mungkin hanya  akan 
ada beberapa orang saja 
yang melihat dan menjadi-
kan kondis i  in i  sebaga i 
sebuah peluang.

Apakah kita sebagai pelaku 
b i s n i s  p ro p e r t y  s u d a h 
m e l i h a t  a t a u  m u n g k i n 
menciptakan peluang dari 
kondisi (Tax amnesti) ini?

good Luck 
           and happy Selling

LIHAT DAN CIPTAKAN PELUANG 
DALAM SEMUA KONDISI

CENTURY 21
INSPIRATION

BUDI ALHUDA
TRAINER



UnGU : Warna pemikir untuk mencapai 
hasil yang besar seperti filsuf, pemimpi, 
penulis, dan visioner. Pada ruang kerja 
kantor, ungu dapat dihadirkan lewat  
aksesoris misalnya, lukisan dalam  
variasi warna  
ungu. Kehadirannya, 
dapat meningkatkan 
kreatifitas yang 
akhirnya mampu 
menciptakan 
produktivitas 
terutama di area 
kerja.

Bekerja seharian di kantor seringkali 
membuat kinerja karyawan menu-
run. Baik karena kejenuhan dengan 

lingkungan yang sama setiap hari  
ditemui menimbulkan kemalasan, kurang  
bersemangat sehingga pekerjaan  
terbengkalai dan tidak dapat diselesaikan 
dengan baik.

Tahukah Anda, ternyata warna cat  
tembok di ruang kerja sangat mempengaruhi 
psikologi seseorang untuk  membawa  
atmosphere positif. Setiap warna ternyata 
memiliki makna tersendiri yang berdampak 
pada karyawan agar dapat memaksimalkan 
setiap pekerjaan. Pemilihan warna yang 
tepat akan membuat karyawan merasa  
nyaman dan senang untuk bekerja di  
kantor.

Cat Tembok Pengaruhi 
Kinerja Karyawan

CENTURY 21
TIPS & TRICK

ruangan yang biasa  
digunakan untuk 
berdiskusi atau 
brainstorming dan juga 
ruangan yang memiliki 
detail ornamen.

BIrU: Membuat pikiran lebih tenang, 
meningkatkan rasa percaya diri,  
komunikatif, efisien, menurunkan 
detak jantung, juga tekanan darah.
Warna biru cocok diaplikasikan di  

MerAH: Meningkatkan  
aktivitas gelombang otak, 
menstimulasi nafsu  
makan, memberi efek  
tubuh memacu detak  
jantung. Warna merah  
cocok diaplikasikan di  
ruangan yang biasa  
digunakan untuk bekerja pada 
malam hari, juga  
ruangan yang sering  
digunakan aktivitas fisik.

OrAnGe: Mendorong 
kreativitas serta 
merangsang rasa 
prediktabilitas dan 
stabilitas. Warna ini tepat 
untuk orang yang bekerja 
di lingkup kreatif.

HIJAU: 
Memberikan 
keseimbangan 
antara pikiran, 
tubuh dan juga 
emosi. Warna 
hijau juga 

dianggap dapat 
membangkitkan 
kreatifitas, menginspirasi 
inovasi, menurunkan rasa 
cemas dan juga rabun 
pada mata. Warna hijau 
baik digunakan di ruang 
kerja yang membutuhkan 
banyak inovasi seperti 
ruang komputer dan juga 
ruangan yang biasa 
digunakan untuk 
berdiskusi.
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Training Create Angkatan 376 
dilaksanakan dari 7-9 Juni 2016. 
Training diadakan di Century 21 
Dewi Jaya. Peserta yang mengikuti 
,yaitu Dewi Rusmini, Leni Sumarsih, 
Suhaemah, Maria Eko.Y, Guruh 
Satrio Halilintar, Dentilia, Joni, Revli 
Susilo Pontoh, Jon Martin, Jeanske 
Zesly Nelviana, Tia Camelia 
Nurfitriyana.

Training Create Angkatan 377 dilaksanakan dari 14-17 Juni 2016. Training diadakan di DBS 
Tower, Ciputra World 1 lt. 9. Peserta yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor, 
yaitu Ivan Ardiansyah (Ambassador), Indra Budi (Asia), Markus Setiadi (Asia), Eko Budi 
Santoso,SE (Emerald), Fendri Rudianto (Emerald), Evi Immawati (Gading Boulevard), 
Denny Haryanto (Mediterania), Tjong Tjun Ing (Mediterania 3), Indra Gunawan,Ho 
(Mediterania 3), Kurniawan Wijaya (Mediterania 3), Merry Budiman (Mediterania 3), Patrick 
Sahadinata (Mediterania 3), Salia Edwarlim (Mediterania 3), Yunita (Mediterania 3), Lorena 
Tandora Setiawan (Metro), Suryati (Metro), Yulia Delvina, SE (Metro), Lie Ika Katrin 
Susanni Wibowo (Prima Arcade), Mohammad Saroni (Prima Arcade), Kartika Dewi 
(Rasuna), Apriyanti (Sapphire), Lius Hui She (Sapphire), Oktarini (Sapphire), Siti 
Maryana Hindriyani (Sapphire), Yohanes Adam Setiawan (Zawa 3). 

WELCOME 
TO NEW 
MEMBER 
CENTURY 21 
INDONESIA

CENTURY 21
TRAININg CREATE 21

Tiada batas waktu untuk belajar. Setiap hari kita  
memiliki kesempatan untuk mencoba dan mempelajari 
hal baru.Marketing Associates yang bergabung  

dengan Century 21 akan dibekalkan pelajaran baru mengenai  
bisnis properti. Mulai dari cara menghadapi customer,  
mendapatkan listing, pengenalan mengenai istilah properti, 
sampai kepada cara untuk bisa jualan sampai closing. 
Training create diadakan selama empat hari berturut-turut 
dilaksanakan baik di Jakarta maupun di luar Jakarta.
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Training Create Angkatan 
378 dilaksanakan dari 26-29 
Juni 2016. Training diadakan 
di   BTC Hotel ,  Bandung 
Peserta yang mengikuti ,
ya i tu David Theonardy 
(Liberty),  Dian Rachma 
P u r w a n t i  ( L i b e r t y ) , 
Lidyawati (Liberty), Mila 
Sus i  Fauziah (L iberty) , 
Ratna Januarti (Liberty), 
Renny  Qomar i ah  Noor 
(Liberty), Tauchid Iskandar 
( L i b e r t y ) ,  Ya n  K h a e r u 
(Liberty), Budi Surya 
(Maskar Group), Cecep 
Suryaman (Maskar Group), 
Deni Suryani (Maskar Group), 
Dwiyan Pramudya Gunawan 
Zulkarnain (Maskar Group), 
H. Edi 

Setiawan (Maskar Group), Moch. Gingin Ginanjar Maskar 
Group), Puteri Rahayu (Maskar Group), Satya Sultansyah 
(Maskar Group), Nenny Ratnasari (Mediterania 5), 
Timotius Suryana (Mediterania 5), Wajar Marta (Meditera-
nia 5), Zaneta Rosalianti Rosadi (Mediterania 5), Binnedy 
Ricardo Purba (Westpoint), Eka Mustika Zakiah (Westpoint).

CENTURY 21
TRAININg CREATE 21

Training Create Angkatan 379 dilaksanakan dari 26-29 Juni 2016. Training diadakan di DBS 
Tower, Ciputra World 1 lt. 9. Peserta yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor, 
yaitu Andriyawan Arief (Buana Mas), Agus Wiyanto (Dewi Jaya), Iwan Setiawan (Dewi 
Jaya), Irzal Ardiano Satria (Excellent), Budiman Sutantri Sanjaya (Mediterania), Djong Riky 
(Mediterania), Lie Hendris (Mediterania), Thomas Gunawan (Mediterania), David Gozali 
(Mediterania 3), Fendy (Mediterania 3), Hendra Lievandres (Mediterania 3), Mariana 
(Mediterania 3), Andiyono (Mediterania 6), Stefanny Hianusa (Mediterania 6), Dwi 
Purwanti (Metro), Hendri Setiyawan (Sapphire), Charles Susanto Lim (Signature), Eric 
Powa (Zawa), Yoki (Zawa).***  
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CENTURY 21
NEW OFFICE

Century21 Mediterania 
Group, kembali membuka 
kantor cabang baru 

yang ke-9, diresmikan pada 
Senin, 8 Agustus 2016 oleh 
Principal Century 21 Mediterania 
Group, Bapak Yustinus Ho.

Lokasi kantor baru kami 
berlokasi di Citra 8 Blok B2 
No.18 (Ruko Aero walk), 

Citra Garden City, Kelurahan 
Pegadungan Kecamatan 
Kalideres, Jakarta Barat. 
Lokasi kantor terletak dekat 
dengan bandara Soekarno-
Hatta, yang memiliki kawasan 
dengan potensi terbaik.
 
Acara peresmian dimulai 
pukul 10:00 WIB sampai 
pukul 14:00 WIB. Dengan 
dihadiri Developer, Agent 
Property yang berada di 
Jakarta, Notaris, beberapa 
Bank terkemuka, Marketing 
Associate unggul dan beberapa 
Client tetap kami.

Terimakasih untuk para 
tamu yang telah hadir dan 

ikut mensukseskan acara 
Grand Opening Century21  
Medi teran ia  8 .  Semoga 
d eng a n  d i re sm ika nnya 
kantor cabang baru Century21 
Mediterania 8, kami ingin 
membantu para Marketing 
baru agar dapat sukses 
bersama.

MARI SUKSES 
BERSAMA KAMI !!

Grand Opening 
Century21 Mediterania 8

NEW OFFICE
Ruko Ratnaniaga No. 11 Tatar 
Ratnasasih Kota Baru Parahyangan, 
Padalarang, Bandung Barat 40553 

Member Broker
Putra Fajar Gauthama 

022 8777 6921

email.
maskargroup@century21.co.id



UOB Take Over Plus,cicilan ringan 
dengan berbagai keuntungan:
• HADIAH langsung Samsung S7
• GRATIS biaya provisi
• BISA tambah fasilitas (top up)
• HEMAT jutaan rupiah

KPR UOB

Pindahkan KPR ke UOB 
dan dapatkan Samsung S7

Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi UOB Call Center di 14008/www.uob.co.id.
UOB Indonesia merupakan lembaga perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Minimal pinjaman Rp1,25 miliar
Periode: s/d 30 Desember 2016




