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JOIN THE CROWD !!!

CENTURY 21

DIRECTOR’S VIEW

Kepercayaan
Konsumen Kunci
Keberhasilan
Tidak dapat dipungkiri, salah satu point terpenting
bagi agent properti adalah menjaga kepercayaan
konsumen. Hal ini menjadi tantangan tersendiri
terutama karena antara customer satu dengan yang
lain umumnya memiliki ekspetasi yang berbedabeda. Misalnya saja ada seorang customer yang
sangat mendesak menjual rumahnya karena BU
(butuh uang) sehingga dia berharap agent property dapat membantu mencarikan pembeli dengan
cepat. Atau contoh lain seorang customer yang
akhirnya membeli apartemen dengan ekspektasi
harga yang akan naik setelah 2 tahun seperti saran sang
agent. Bisa juga seorang penyewa yang kemudian
kecewa karena rumah yang disewanya ternyata banyak
tikus dan bocor di mana-mana. Hal tersebut adalah
contoh-contoh dimana secara sadar maupun tidak
sadar kepercayaan customer sedang dipertaruhkan.
Suka atau tidak suka dalam industri broker properti, kepercayaan customer adalah asset yang paling
berharga, dan seperti layaknya asset pada umumnya,
kita harus menjaganya dengan baik agar asset ini
dapat terus bertumbuh dan mendatangkan
keuntungan di kemudian hari. Semakin Anda dapat
dipercaya customer, semakin terbuka pula peluang
dan kesempatan untuk berhasil.
Ada 4 hal yang ingin saya ingatkan agar Anda
dapat menjadi agent properti yang dapat dipercaya.
Pertama adalah Integritas. Pak Ciputra mengatakan
integritas adalah adil, benar dan jujur. Integritas
adalah sebuah karakter. Orang yang berintegritas
akan tetap melakukan yang benar meskipun tidak
ada yang melihat. Agent yang berintegritasakan
menyampaikan apa adanya kepada customer tanpa
menutup nutupi.
Kedua adalah berkomitmen. Tanpa komitmen
mustahil Anda menjadi agent yang bisa dipercaya.
Salah satu contoh komitmen yang dapat dilakukan
adalah memberikan report secara berkala kepada
customer kita tentang perkembangan propertinya.

Daniel Handojo
Associates Executive
Director

Hal ketiga adalah memiliki kompetensi. Seorang
agent yang kompeten selalu berupaya meningkatkan kemampuannya, selalu update terhadap
kondisi pasar, serta kreatif menjadi problem solver
bagi customer. Tidak heran banyak agent properti
yang sukses kemudian menyebut dirinya sebagai
property consultant karena berkat pengalamannya,
mereka dapat merekomendasikan sebuah solusi jitu
bagi setiap permasalahan properti yang dihadapi
oleh sang client.
Dan terakhir tentunya adalah bertanggung jawab.
Sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan, jangan diangap remeh, orang yang bertanggung jawab padahal yang kecil, maka akan mampu
bertanggung jawab pada hal-hal yang besar.
Keseluruhan hal di atas adalah bagian yang tidak
terpisahkan yang harus hadir dalam diri seorang
agent properti, yang terpenting adalah bagaimana anda semua tetap konsisten menempatkan
kepercayaan customer di atas segala-galanya. Salam
sukses untuk anda semua!

FEBRUARY 2017 Top 5 Wilayah Jabodetabek

1

2
Jenny Ong

CENTURY 21 Mediterania 6
Associate Manager

3
Antony Yang

CENTURY 21 Mediterania 3
Associate Manager

4
Dewi Chen

5
Santy Kho

CENTURY 21 Mediterania 3 CENTURY 21 Mediterania 3
Master Gold
Associate Manager

Danny Tan

CENTURY 21 Mediterania 1
Master Bronze

FEBRUARY 2017 Top 5 Wilayah NON Jabodetabek

1

2
Verawati Gosal
CENTURY 21 Best
Master Bronze

3
Halim Sinardi

CENTURY 21 Liberty
Senior Associate Manager

Budiman Eric Tunilan
CENTURY 21 Best
Marketing Associate

4

5
Budi Susanto

CENTURY 21 Westpoint
Marketing Associate

A. Patma

CENTURY 21 Best
Associate Manager

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | February 2017

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | February 2017

(*) Minimal PC (Personal Commission) 20 juta rupiah dengan jumlah minimal MA aktif per kantor adalah 8 - 12 orang atau Minimal PC (Personal Commission) 15 juta rupiah dengan jumlah
minimal MA aktif per kantor adalah 13 orang. (**) Data Urutan MA berdasarkan abjad kantor tidak berdasarkan jumlah PC (Personal Commission)

MARCH 2017 Top 5 Wilayah Jabodetabek

1

2
FELIANA

3

4

JOJO AGUSTINA SUJOSO SUBIANTO HALIM

CENTURY 21 Zawa 2 CENTURY 21 Gading Boulevard
Senior Associate Manager
Master Bronze

CENTURY 21 Zawa 3
Associate Manager

5
FENDY TJIE

AWIE LIM

CENTURY 21 Mediterania 3 CENTURY 21 Mediterania 6
Associeta Manager
Marketing Associate

MARCH 2017 Top 5 Wilayah NON Jabodetabek

1

2

BUNCENG IBRAHIM AGUNG MURDHANA

CENTURY 21 Best
Senior Associate Manager

CENTURY 21 Westpoint
Senior Associate Manager

3

4

5

VERAWATI GOSAL M. YUSUF KAMIL BAHTIMI REVLI SUSILO PONTOH
CENTURY 21 Best
Master Bronze

CENTURY 21 Primera
Senior Associate Manager

CENTURY 21 Dewi Jaya
Marketing Associate

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | March 2017

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | March 2017

(*) Minimal PC (Personal Commission) 20 juta rupiah dengan jumlah minimal MA aktif per kantor adalah 8 - 12 orang atau Minimal PC (Personal Commission) 15 juta rupiah dengan jumlah
minimal MA aktif per kantor adalah 13 orang. (**) Data Urutan MA berdasarkan abjad kantor tidak berdasarkan jumlah PC (Personal Commission)

APRIL 2017 Top 5 Wilayah Jabodetabek

1

2

RONALDO HALIM

CENTURY 21 Signature
Senior Associate Manager

BERLIN SOETIOSO
CENTURY 21 Signature
Marketing Associate

3

4

ROBERT KESUMA

FENDRI RUDIANTO

CENTURY 21 Signature
Senior Associate Manager

CENTURY 21 Emerald
Associeta Manager

5
TELLY TAN

CENTURY 21 Mediterania 6
Senior Marketing Associate

APRIL 2017 Top 5 Wilayah NON Jabodetabek

1

2

BAMBANG SULISTIYONO BENNY ASRIANTO
CENTURY 21 Best
AKRIN
Senior Associate Manager

CENTURY 21 Best
Senior Marketing Associate

3

4

5

TOMMY KUSNARTO YUSUF LUKMANTO AGUNG MURDHANA
CENTURY 21 Best
Marketing Associate

CENTURY 21 Maskar Group
Marketing Associate

CENTURY 21 Westpoint
Senior Associate Manager

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | April 2017

Best Leading Marketing Associate on Individual Office | April 2017

(*) Minimal PC (Personal Commission) 20 juta rupiah dengan jumlah minimal MA aktif per kantor adalah 8 - 12 orang atau Minimal PC (Personal Commission) 15 juta rupiah dengan jumlah
minimal MA aktif per kantor adalah 13 orang. (**) Data Urutan MA berdasarkan abjad kantor tidak berdasarkan jumlah PC (Personal Commission)

FEBRUARY 2017

MARCH 2017

APRIL 2017

Top 3 Offices by GCC REGION 2
1. CENTURY 21 Liberty
2. CENTURY 21 Westpoint
3. CENTURY 21 Mediterania 5

Top 3 Offices by GCC REGION 2
1. CENTURY 21 Westpoint
2. CENTURY 21 Mediterania 5
3. CENTURY 21 Liberty

Top 3 Offices by GCC REGION 2
1. CENTURY 21 Liberty
2. CENTURY 21 Westpoint
3. CENTURY 21 Maskar Group

Top 3 Offices by GCC REGION 3
1. CENTURY 21 Best
2. CENTURY 21 Primera
3. CENTURY 21 Wiltop

Top 3 Offices by GCC REGION 3
1. CENTURY 21 Best
2. CENTURY 21 Primera
3. CENTURY 21 Wiltop

Top 3 Offices by GCC REGION 3
1. CENTURY 21 Best
2. CENTURY 21 Primera
3. CENTURY 21 Wiltop

Top 5 Offices by GCC REGION 1
1. CENTURY 21 Mediterania 3
2. CENTURY 21 Mediterania 6
3. CENTURY 21 Mediterania 1
4. CENTURY 21 Mediterania 2
5. CENTURY 21 Mediterania

Top 5 Offices by GCC REGION 1
1. CENTURY 21 Mediterania 3
2. CENTURY 21 Mediterania 1
3. CENTURY 21 Mediterania 2
4. CENTURY 21 Zawa 2
5. CENTURY 21 Mediterania 6

Top 5 Offices by GCC REGION 1
1. CENTURY 21 Signature
2. CENTURY 21 Mediterania
3. CENTURY 21 Mediterania 2
4. CENTURY 21 Mediterania 6
5. CENTURY 21 Mediterania 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.

Bergabunglah Bersama Kami CENTURY 21 Sebagai

MARKETING ASSOCIATE
Ubah Waktu Luang Anda Menjadi UANG
(Penghasilan tak terbatas)
Hubungi kantor CENTURY 21 terdekat di kota Anda
web. www.century21.co.id

CENTURY 21

TECHNOLOGY

“Marketing Tools” 21 Online
Menjadikan Semua Lebih Mudah
Perkembangan tehknologi menjadi barometer
untuk Century 21 melakukan inovasi terus-menerus
khususnya dalam sistem online. Terbukti dengan
adanya Fitur terbaru “Marketing Tools” di Century
21 Online, Marketing Associates lebih mudah untuk
membuat sendiri kebutuhannya seperti Spanduk,
Flyer, Kartu Nama, dan sebagainya.
Spanduk
		
Listing Board
		
Flyer		
		
Greeting Card
		
Name Card
		

“Marketing tools” merupakan fitur pertama dan
satu-satunya dimiliki oleh Century 21 Online
menjadikan semua lebih efisien. Tanpa perlu menghabiskan waktu lama, semua bisa dibuat sendiri dengan
cepat dengan cara lebih mudah, sesuai dengan
konsep yang diinginkan.

: Terdiri dari dua jenis (Jual /Sewa) dan 4 Ukuran panjang spanduk dengan template sudah
disediakan, dan mengisi data yang diperlukan untuk bisa di tampilkan di spanduk).
: Terdiri dari dua jenis (Jual/Sewa). Disediakan 2 model template yang tiap bagian terdapat
berbagai pilihan.
: Berisi listingan MA disediakan 3 jenis template yang diinginkan, dan bisa dipilih 1 listing
perhalaman, 4 listing per halaman dan 10 listing perhalaman.
: Disediakan template sesuai dengan hari raya, dimana greeting card ini bisa diberikan
kepada client.
: Pembuatan kartu nama sesuai dengan jenjang karir, sehingga mempengaruhi
template kartu nama.

*) Semua Gambar terlampir hanya template sample, untuk
kelengkapan dan kerapian hasil yang diinginkan diharap untuk
mengisi data MA dan MB selengkap-lengkapnya.

CENTURY 21
INDONESIA
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CENTURY 21

BROKE INSIGHT

Wajah Baru Bekasi,
Kondisi Properti ikut Merangkak Naik
meningkat. Setelah mengikuti seminar keuangan, saya
merasa diteguhkan untuk fokus pada bisnis
properti. Sehingga tahun 2010 keinginan saya terealisasi
dengan join sebagai marketing di CENTURY 21
Metro, Bekasi. Bisnis yang saya geluti selama bertahuntahun saya tinggalkan dan dengan tekat dan
semangat memasuki dunia properti. Saya sadari
bahwa bidang properti merupakan passion saya.

Jika kita melihat beberapa tahun lalu, Bekasi
terkenal dengan kawasan industri yang dipenuhi
oleh truk besar yang lalu-lalang. Akses transportasi
umum terbilang cukup sulit. Tetapi Lain dulu lain
sekarang. Bekasi sekarang menjadi salah satu kawasan
potensial yang menarik perhatian para investor,
developer bahkan end-user untuk mendapatkan
properti yang diinginkan dengan kisaran harga yang
masih murah. CENTURY 21 Metro Group merasakan
dampak positif dari perubahan kawasan ini. Yohan
Yan selaku Deputy Member Broker CENTURY 21
Metro Group merasakan perubahan yang signifikan
yang berdampak secara langsung akhibat perkembangan kawasan ini.
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2. Usaha dan prestasi apa yang dilakukan
hingga sampai saat ini menjabat menjadi
Deputy MEMBER BROKER?
Dari awal bergabung hingga sampai saat ini sudah
tahun ke-7 banyak pencapaian yang saya dapatkan. Semua tidak lepas dari semangat dan usaha.
Dahulu kawasan Bekasi ini trafficnya tidak bagus, tetapi
karena Saya tidak pernah menyerah saya melakukan
berbagai cara. Saya beriklan di Website disamping
walkin dan callin, disamping itu saya selalu belajar
dari Senior, dari agent-agent kantor lain sehingga
awal saya banyak closing dari Co-Broking. Belajar
dari senior selama hampir 3 tahun membuat saya
semakin percaya diri untuk mencapai target baru
dan mulai menabah listing.

Untuk pembahasan lebih mendalam team markom
berbincang langsung dengan Yohan dan berikut
ringkasan percakapan

Prestasi pertama saya dapatkan dari TOP 5 CoBroking karena awal karir saya selalu bekerjasama
dengan kantor lain. Setelah dapat penghargaan
jenjang karir saya naik sebagai associates
manager bintang 2. Pencapaian penjualan tiap bulan
menjadi TOP 1 by Personal Commission di kantor selama
setahun berturut-turut, tahun kedua naik ke bintang
3. Di penghargaan Mid Year Award pencapaian saya
ranking 6 dan Dream Team Award rangking 10. Tahun
ke 3 saya naik menjadi Master Bronze hingga tahun
2013 saya diangkat sampai sekarang. Semua yang
saya capai butuh kerja keras, dan semangat.

1. Apa alasan Bapak memilih berbisnis di
bidang properti?
Peluang berbisnis dalam dunia properti ini sangat
besar. Kita bukan hanya jadi konsultan tapi peluang
besar menjadi spekulan, investor broker, pedagang
properti, bahkan bisa juga jadi developer. Bisnis ini
sangat mempengaruhi komponen perekonomian,
dan terkait dengan komponen pendukung lainnya
seperti semen, batu-bata, tanah sehingga bisnis ini
tidak akan mati.

3. Tantangan apa yang sering dihadapi?
Saat ini kantor CENTURY 21 Metro Group semakin
berkembang dengan total marketing kita sampai saat
ini mencapai 150 MA. Semakin besar kantor semakin
banyak tantangan dan gesekan yang terjadi. Tetapi
Saya selalu bilang ke teman-teman bahwa gesekan
baik untuk proses pengenalan dan pembelajaran.
Sehingga cari solusi bersama. Karena ada interaksi
pasti ada gesekan dan penyelesaiannya dibicarakan
untuk mencari solusi.

Sebelum terjun di bidang properti, saya pengusaha
di percetakan dan design grafis khususnya penyediadaan promosi bidang farmasi. Saya juga punya
toko HP dan sekaligus menjadi marketingnya. Tahun 1998 Saya belajar dan mulai berkenalan dengan
dunia marketing, dan ternyata kinerja saya

Sejalan dengan perkembangan digital yang
semakin cepat, maka program kantor kami
mengadakan seminar / workshop agar setiap
marketing melek tehknologi, minimal marketing mau tidak mau belajar untuk menggunakan
tehknologi guna mendukung penjualan mereka

CENTURY 21
INDONESIA

menggunakan web, sosial media dan apps yang akan
direalease oleh kantor pusat. Saya menyebut Marketing
sebagai konsultan properti dimana harus memiliki knowledge, skill dan professional menyesuaikan
dengan perkembangan.
4. Bagaimana prospek Bekasi kedepan dan
strategi yang dilakukan?
Saat ini Bekasi memberikan akses yang baru
bahkan berskala internasional. Kita juga bisa melihat
infrastruktur sedang digalakkan. Jika dilihat dari
sayap kanan raya Bekasi dilihat ada Becakkayu
(Bekasi Cawang Kampung Melayu) tol dari Bekasi
ke pusat kota Jakarta. Dari sisi kiri ada tol Cibitung,
Cilincing sampai ke Bandara. Akses bertambah
banyak, kepadatanpun akan terurai.
Developer besar sudah mulai membangun Mall dan
perumahan, dan sarana transportasi seperti LRT,
MRT, kereta cepat, busway juga menjadi fasilitas yang
disediakan oleh pemerintah. Jika melihat kondisi
pasar sedang slow down, kita menggeser fokus
listing dengan menggeser fokus kepada end

CENTURY 21

BROKER INSIGHT
user yang mencari properti sekitar 300 - 1M. Kita
berusaha untuk memperbanyak listing dengan
memberikan listing yang disesuaikan dengan
kebutuhan konsumen.
5. Apa Motto Hidup Pak Yohan bisa sampai
sukses sampai sekarang ini?
Berangkatlah dari kebenaran. Bisnis seperti ini
adalah bisnis kepercayaan, konsumen ingin
mendapatkan yang terbaik, cepat dan kualitas yang
baik. Untuk mendapatkan yang terbaik harus benar.
Moto dari CENTURY 21 Metro yaitu Full heart, Unity,
Never Give up (FUN). Bekerja dengan sepenuh hati
bukan karena orientasi hanya kepada uang saja.
Bekerja dan bergerak bersama dengan visi misi
yang sama akan menjadi gaung yang besar. Setiap
tantangan dilewati dengan semangat dan pantang
menyerah. ***

CENTURY 21
INDONESIA
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CENTURY 21

EVENT

Relokasi Century 21 Zawa 2
Century 21 Zawa 2 merelokasi kantor yang bermula berada di
Shophouse Mediterania Garden Resindence 2 , Tower Jasmine
Kenanga Central Park Jakarta Barat. Sekarang berlokasi di Tempat
yang sama, hanya saja berpindah menjadi Tower Heliconia. Tujuan dari
relokasi kantor, ingin memfasilitasi team MA agar lebih nyaman dalam
bekerja dan memperluas ruang kerja. Hal ini berdampak positif untuk
membuka kesempatan para calon MA untuk bergabung dengan
kami di Zawa Group. Manfaat lain yang dirasakan client adalah
mereka lebih nyaman untuk memperoleh informasi dan pelayanan yang
terjamin baik, karena team zawa 2 siap membantu ketika diperlukan.
Besar harapan kami untuk melebarkan sayap CENTURY
21 Zawa Group dengan pelayanan maksimal tentunya,
serta memperlancar proses transaksi.
Acara syukuran dibuka dengan doa serta simbolis
pemotongan Nasi Tumpeng yang diserahkan Pak Kahar
Halim dan Ibu Selvie selaku MB Century 21 Zawa Group
kepada Investor kami. Dan dilanjutkan makan bersama
dan sesi foto di kantor baru yang dihadiri marketing
Zawa Group. ***

Congratulations for Grand
Opening Century 21 Asia 2
Century 21 Asia membuka kantor baru di kawasan Kelapa
Gading, yaitu Century 21 Asia 2. Kantor ini dibawah naungan Lianawati
Suriadi selaku Member Broker. Lokasinya kantor terletak di
Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading blok PA1 no.11, Jakarta Utara.
Acara Grand opening Century 21 Asia 2 dilakukan dengan kata
sambutan dari
MB serta ceremony pemotongan pita oleh
Junaidi (MB Century 21 Asia), Lianawati Suriadi (MB Century 21
Asia 2), Claresta (MA Century 21 Asia 2), Daniel Handojo (Associate
Director). Pemotongan tumpeng sebagai tanda kantor resmi
dibuka dan diakhiri dengan makan bersama. Dengan
dibukanya kantor ini diharapkan semakin banyak transaksi, semakin
berkembang bersama.
Salam dasyat dan salam closing!
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CENTURY 21

TIPS & TRICK

Bagaimana Caranya Membeli
Rumah di Usia 20-an?
Usia muda seringkali dianggap menjadi moment untuk menemukan jati diri. Usia 20-an sering dimanfaatkan untuk mendapatkan hal yang diinginkan seperti berbelanja, jalan-jalan ataupun nongkrong di coffee shop atau cafe. Kebiasaan ini
sudah jelas merupakan gaya hidup yang akan menghabiskan dana yang cukup besar.
Saat ini tidak sedikit anak muda yang sadar untuk berinvestasi memiliki rumah pribadi. Lalu bagaimana cara untuk
menabung agar dapat membeli rumah di usia muda? Berikut beberapa tips untuk dapat menghemat uang agar dapat
mewujudkan rumah idaman.

1. Save 20% from your salary
Keinginan untuk menghamburkan uang sudah harus
dihentikan. Karena bagaimanapun keadaanya, seberapa besar gaji yang didapatkan perbulan diharapkan
untuk menyisihkan 20% dari pendapatan untuk
ditabung. Caranya pun bisa dengan membuat rekening
baru yang terpisah dengan rekening harian, atau dengan
program bank dengan deposit atau investasi lainnya.

2. Tabungan diinvestasi
menjadi emas
Setelah memiliki tabungan yang cukup banyak, segera
investasikan dengan membeli emas. Pasalnya emas
memiliki nilai yang stabil dan nilai intrisik yang tinggi,
selain itu akan terus meningkat 10-20% setiap tahunnya
dibandingkan dengan nilai tukar uang. Jika nilai tukar
akan bergantung pada kondisi negara, yang mengakibatkan ketidakpastian. Itu konsekuensi jika kita hanya
menabung di bank.

3. Kumpulkan emas atau logam
mulia secara disiplin sampai
temukan rumah yang diinginkan
Untuk dapat membayar DP/ uang muka dibutuhkan
sekitar 4-5 tahun untuk mendapatkan rumah yang
diinginkan. Setelah terkumpul
bisa segera untuk
menentukan lokasi yang strategis, dekat dengan moda
transportasi, tidak banjir, dan terpenting sesuai dengan
dana yang sudah terkumpul.

4. Bayar DP dan disiplin
bayar cicilan
Setengah perjalanan sudah terlewati setelah membayar
DP, selanjutnya kewajiban untuk tetap disiplin membayar cicilan. Karena dengan membeyar DP bukan
berarti rumah sudah menjadi milik pribadi. Jangan
karena sudah membayar DP aluruntuk mengatur
keuangan menjadi kendor, dengan kembali membeli
keperluan lain yang diinginkan. Tetap konsisten membayar cicilan sampai lunas.

5. Rumah lunas kebutuhan
lain menunggu
Setelah akhirnya selesai membayar cicilan, jangan
hilangkan kebiasaan untuk menyisihkan 20% dari
pendapatan karena kedepannya akan ada kebutuhan keluarga lainnya yang lebih besar, membutuhkan
biaya yang besar. Seperti mobil serta kebutuhan apabila
nantinya akan mempunyai anak. Jadi disarankan untuk
tetap pertahannkan kebiasaan untuk menabung.

6. Jumlah anggota keluarga
bertambah pindah ke
rumah baru
Saat sudah berkeluarga dan memiliki anak, sudah
waktunya untuk meninggalkan rumah yang sudah
dilunasi pada saat bujang. Jual dengan harga yang lebih
tinggi daripada saat membeli dan akan di jadikan modal
untuk membeli rumah yang lebih besar.

Tidak ada yang tidak dapat dilakukan, usia muda bisa mendapatkan rumah yang diinginkan asalkan konsisten untuk
menabung dari pendapatan dan menjauhkan diri dari membeli barang-barnag sementara yang untuk keperluan gaya hidup
saja. Selamat menabung!
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Kredit Pemilikan Rumah dan Commercial Property Loan membantu Anda mewujudkan
impian memiliki properti idaman.
CENTURY 21
INDONESIA
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CENTURY 21

LEGAL

Kewajiban Agen Properti Apabila
Terjadi Kasus Keperdataan
Pada kesempatan ini, sebagai pedoman bagi
para Member Broker dan Marketing Associate
CENTURY 21 di seluruh Indonesia, Saya ingin sedikit
mengangkat topik mengenai kewajiban yang
harus dilakukan oleh Agen Properti dalam halter
jadi masalah mengenai kasus keperdataan. Setiap
perusahaan
dalam
menjalankan
kegiatan
usahanya sangat berkaitan erat dengan Hukum Perdata
khususnya berkaitan dengan Aspek Hukum
Perjanjian.
Pada prinsipnya unsur terpenting dalam perjanjian
adalah kesepakatan.Perjanjian sangatlah penting
bagi para pihak dan setiap perjanjian mempunyai
akibat hukum. Bagaimana jika perjanjian itu dibatalkan secara sepihak? Bagaimana keterlibatan MA
bilamana terjadi kasus sengketa Keperdataan
berupa obyek properti yang disewa oleh penyewa
di eksekusi oleh Bank, (dikarenakan Pemilik wan
prestasi terhadap Bank, sehingga Properti ini
dilakukan lelang eksekusi), bagaimana kedudukan
Penyewa dan MA dalam hal ini?
Pada dasarnya setiap transaksi properti yang dilakukan oleh MA di seluruh wilayah Indonesia tunduk
kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer), yaitu :
1. Pasal1320 KUHPer, mengenai Syarat Sahnya suatu
Perjanjian.
Untuk sahnya suatu Perjanjian harus memenuhi
unsure sebagai berikut :
a. CakapHukum;
b. Kesepakatan Para Pihak;
c. Obyek (suatu pokok persoalan tertentu,
misalnya Jual-Beli Properti, SewaMenyewa Properti);
d. Suatu sebab yang tidak terlarang
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Bilamana terjadi dan terbukti dengan data dan fakta/
alat bukti, bahwa point a atau point b diatas tidak
terpenuhi (mengenai syarat Subjektif), maka pihak
yang merasa dirugikan dapat menuntut kepada
Pengadilan untuk pembatalan suatu Perjanjian,
sedangkan bilamana point c dan point d tidak
terpenuhi (mengenai syarat Objektif), maka
Perjanjian tersebut batal demi hukum.
Apa definisi dari Cakap Hukum (Bekwaanheid)?
Dalam Undang-Undang yaitu tela hdewasa, dalam
keadaan sehat (tidak berada dalam Pengampuan).
Menurut Pasal 330 KUHPer seseorang telah dewasa
apabila telah berumur 21 tahun; atau telah menikah
sebelum mencapai umur tersebut.
Namun definisi dewasa sendiri masih terdapat
perbedaan penetapan usia, seperti halnya apabila
ditinjau dari UU No. 30 tahun 2004 Juncto UU No.
2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal
39 ayat(1) disebutkan Bahwa“ Penghadap harus
paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan
demikian batasan usia dewasa berdasarkan
ketentuan dalam UU Jabatan Notaris ini adalah
minimal berusia 18 tahun. Hal ini diperkuat
dengan Surat edaran dari Kepala Badan Pertanahan
Nasional, bahwa batasan usia dewasa untuk
melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan
pertanahan adalah minimal 18 tahun atau telah
menikah.
Oleh karena itu setiap Perjanjian wajib memenuhi syarat dan unsure dalam pasal ini. Namun,
Bagaimana caranya dapat mengetahuinya? Yaitu
dengan memeriksa data legalitas para pihak.

2. Pasal 1338 KUHPer mengenai Akibat Perjanjian.
Setiap Perjanjian yang dilakukan secara sah
dan memenuhi unsure pasal 1320 BW, maka
Perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang
bagi Para Pihaknya dan tidak dapat dibatalkan secara
sepihak kecuali atas persetujuan dari Para Pihak,
sehingga Para Pihak yang terlibat didalamnya wajib
melaksanakan setiap Perjanjian yang telah dibuatnya
dengan itikad baik. Setiap dan segala hal yang
tidak terpenuhi yang didasarkan kepada Perjanjian
tersebut merupakan suatu tindakan“Wanprestasi”.
Wanprestasi
merupakan
suatu
perbuatan
dimana tidak terpenuhinya sesuatu hal, melaksanakan
sesuatu (padahal seharusnya tidak melakukan),
atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan
Perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.Terkait
dengan tidak terpenuhinya suatu Perjanjian oleh
salah satu Pihak, maka Pihak yang merasa dirugikan
dapat menempuh hal sebagai berikut :
1) Somasi, ialah Peringatan tertulis dari salah
satu Pihak yang merasa dirugikan kepada
Pihak yang Wanprestasi;
2) Penyelesaian melalui Jalur Hukum, yang
dalam hal ini ialahPengadilan.
Bilamana somasi telah dikirimkan sebanyak
minimal 2 (dua) kali, namun ternyata pihak
yang wanprestasi tidak melaksanakan isi
perjanjian dengan baik, maka pihak yang
merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan
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keperdataan melalui Pengadilan Negeri
disertai dengan denda dan ganti kerugian.
3. Pasal 1266 danPasal 1267 KUHPermengenai
Pengakhiran Perjanjian.
Bilamana salah satu Pihak akan mengakhiri
Perjanjian yang telah sah dilakukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPer yang memiliki
akibat hokum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1338 KUHPer tersebut akan diakhiri oleh salah satu
pihak dalam Perjanjian, maka pihak yang meminta
pengakhiran Perjanjian harus dimintakan persetujuan
terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri. ***
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Keuntungan
Budi Alhuda
menjadi
Marketing Associate
Corporate Trainer

Ada beberapahal yang bisa kita rasakan dari manfaat menjalani profesi sebagai MA :
1. Memperluas Networking
MA pasti harus melakukan prospek dalam menjalankan profesinya. Prospecting adalah kegiatan berkomunikasi dengan orang lain dengan
tujuan utama memberikan informasi kepada orang
disekitar kita tentang diri dan bisnis kita. Meskipun bisnis kita adalah bidang properti, namun
informasi yang kita temui dan kita dapat tidak
hanya akan dalam bidang itu saja. Dengan demikian
networking kita akan berkembang tidak hanya di
bidang properti saja namun bisa kebanyak bidang
lainnya. Sehingga urusanpun menjadi lebih mudah.
Di dunia MA, untuk memulai dan melakukan
prospek sedikit lebih diterima oleh calon konsumen di
banding
bidang
marketing
lainnya
karena
ketertarikan akan properti hampir ada di setiap diri
manusia.
2. Mengubah kenalan menjadi sumber
pendapatan (dengan lebih elegan)
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Hampir sama dengan profesi marketing lainnya,
MA pasti dan harus melakukan prospecting aktif
mulai dari lingkaran terkecil dari networkingnya.
Keluarga, teman dekat dan kemudian ke semua orang
disekitarnya. Pada saat kita membawa jasa properti
kepada orang yang sudah kita kenal, Cuma ada dua
kemungkinan. Pada saat meraka memiliki kebutuhan
yang bisa kita penuhi maka akan berujung dengan
closing. Sebaliknya pada saat kebutuhan itu belum
ada atau belum bisa kita penuhi maka penolakan
haluslah (lebih elegan) yang akan kita hadapai.
Hal ini lebih susah terjadi di bidang marketing lain
(selain properti). MA bisa melakukannya dengan lebih
elegan (tidak perlu malu) karna produk yang kita
bawa. Siapa yang tidak tertarik dengan properti?
3. Menjadi investor bukan mimpi lagi
MA akan bekerja dengan sekumpulan listing
dibanyak tempat, jenis yang berbeda dengan
rentang harga yang sangat bervariasi. Data ini bisa

digunakan untuk analisa sehingga kita bisa mengetahui harga pasar di area area tertentu dan
mengetahui perkembangan pasar properti di area
tersebut. Artinya kita selaku MA bisa mengetahui pilihan yang tepat untuk berinvestasi, dari hal
jenis properti, harga dan lokasi yang akan dipilih.
Informasi ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan penjualan dengan mengarahkan calon
buyer kita ke pilihan properti terbaik sesuai dengan
kebutuhan mereka. Namun pada saat ada transaksi
investasi yang sangat baik dari informasi tersebut,
kita gunakan untuk dijadikan transaksi pribadi sesuai
prosedur kantor. Hal ini dapat membuat kita menjadi real
investor dan bukan hanya sekedar keinginan dan
mimpi belaka. Walaupun perlu tambahan modal
berupa “sedikit keberanian”.
4. Akselerasi hidup yang cukup cepat
Based on commission profesi memang bukan
hanya MA saja, hampir semua marketing adalah
profesi dengan sistem pembayaran berdasarkan
komisi penjualan. Akan tetapi dari semua profesi
marketing tersebut yang memiliki potensi penghasilan terbesar adalah MA, karena harga jual
properti sangatlah tinggi. Dan komisi dihitung secara
persentase dari harga jual.

CENTURY 21

INSPIRATION
ti adalah aktifitas MA sehari-hari. Terlibat dalam
transaksi yang tidak lancar tidak dapat dihindari.
Namun demikian hal inilah yang tanpa kita sadari
membuat MA menjadi pihak yang sangat mengerti
akan seluk-beluk permasalahan properti. Dan pada
saat transaksi berikutnya memiliki permasalahan
yang hampir sama, kita selaku MA dapat menyelesaikannya berdasarkan pengalaman yang ada. Lebih
jauh lagi pada saat ada keluarga atau teman yang
memiliki permasalahn properti, kita juga akan membantu dalam bentuk konsultasi. Tanpa kita sadari MA
sudah menjadi pakar properti walaupun tidak ada
sertifikasi resmi.
Semua manfaat yang kita bicarakan di atas hanyalah
sebagian dari manfaat kita menjadi MA. Dan yang
perlu kita ingat, manfaat itu dapat dirasakan dengan
satu syarat dan ketentuan berlaku. Yakni harus menjalankan profesi MA dengan cara yang sebenarnya
bukan hanya sekedar MA.

5. Menjadi pakar properti tanpa sertifikasi

Apakah kita sudah merasakan manfaat tersebut, jika
masih ada yang menjawab belum berarti yang harus
kita jawab adalah : bagaimana cara kita menjalankan
profesi MA selama ini?

Bergelut dengan banyak permasalahan proper-

Good Luck and happy selling
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Welcome to New Member
CENTURY 21 Indonesia
Tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Karena ilmu, pengetahuan dan tehknologi akan terus berkembang. Kita diharapkan untuk bisa menyesuaikan hal baru. Sama halnya dengan marketing associates yang baru berkecimpung dalam dunia properti, wajib untuk membuka diri untuk mempelajari tren properti yang berubah setiap
tahunnya. Training Create yang dibawakan oleh trainer profesiona dari Century 21 membekalkan kepada para MA
untuk siap menghadapi dunia jual-beli properti. Untuk itu training create yang dilaksanakan selama 4 hari berturutturut membahas secara dalam bagaimana menjadi marketing yang siap untuk bertransaksi dalam dunia properti.

Training Create angkatan 390 dilaksanakan dari 15-18 November 2017. Training diadakan di Hotel Sovia,
Bandung. Peserta yang mengikuti training terdiri dari Marketing Associates yang berasal dari beberapa kantor cabang
Century 21 di Bandung, yaitu Buldan (Liberty), Pricillia (Liberty), Yuliyano (Maskar Group), Deny Hie (Mediterania 5),
Hanny Lie (Mediterania 5), Elly Lim (Mediterania 5), Yosef Chang (Mediterania 5), Silvia Kho (Mediterania 5), Regowo
Wicaksono A (Westpoint), Widjojo M Rachmat S (Westpoint), Stacia (Westpoint), Dudi Ruhimat, SE (Westpoint),
Krisna Lai (Westpoint), Rudy (Mediterania 5).

Training Create angkatan 392 dilaksanakan dari 5-7
April 2017. Training diadakan di kantor Century 21 Metro.
Peserta yang mengikuti training terdiri dari Marketing
Associates yang berasal dari Century Metro dan Century
21 Metro 1, yaitu Thjin Sukirman, Denny, Diana, Endang
Sulasmi, Endang Sulasmi, Jarmi Halim,SE, Risman, Simeon
Sasmito M Div, Syafa Atun, Tri Prayitno, Wemby, Bambang
Supriyanto, Joice Dian Listyani, Renny Elvilana Tombeng,
So Jan Jan, Ursula Monica Sri Andarwati, Veronica Erma
Muljadi, Yushak Adrianus.
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Training Create angkatan 394 dilaksanakan dari
26-28 April 2017. Training diadakan di DBS Tower, Ciputra
World 1 lt. 9. Peserta yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor cabang Century 21, yaitu Rahmatiah (Asia),
Sarwono (Buana Mas), Antonius Wisnu Harijanto (Excellent), Sayu Made Indah Lestari (Excellent), D. Gracia Sandra
Lawadinata M. (Gading Boulevard), Deddy Siswanto (Gading
Boulevard), Agustinus Indra Sutanto (Mediterania 8),
Alexander Gunawan (Mediterania 8), Evi Triana (Mediterania 8), Jocky Gunawan Naliman (Mediterania 8), Meila
(Mediterania 8).
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Training Create angkatan 391 dilaksanakan dari 21-24 Maret 2017. Training diadakan di DBS Tower, Ciputra
World 1 lt. 9. Peserta yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor cabang Century 21, yaitu Dharmawan
Wijaya (Akasia), Abilati Monikha Wulandari (Ambassador), Kevin Yanri Sergio (Ambassador), Tedy Setiawan Sukarno
(Ambassador), Claresta Ravenska (Asia), Hody (Asia), Juan Lemena (Buana Mas), Katherin Gondo Sari (Buana
Mas), Susanto (Buana Mas), Tjhin Kiam Lan (Buana Mas), Feily Cynthia Devy (Centrum), Meilani Massie (Centrum),
Munawwara (Centrum), Shelvie Hamenda (Centrum), Siane Erly Massie (Centrum), Andi Nurdianto (Excellent), Ign
Ekoaji (Excellent), Lauwati Anip (Gading Boulevard), Sudirdja Suhandi (Gading Boulevard), Tirta Komala (Gading
Boulevard), Tjong Sui Jin (Gading Boulevard), Erna (Grande), Septianus Hutabarat (Grande), Yuni Aldea (Harvest),
Irwan Kirana (Mediterania 3), Surya Kurniawan Teguh (Permata), Yudi (Permata), Retno Widyastuti (Prioritas),
Ciptanti Parsaulina (South Wing), Nisrawati Rosa (South Wing), Lusiana Hutabarat (United), Nova Tia Suprapti (Zawa),
Sri Wati (Zawa), Dwitanto Yunihartadi (Zawa 3), Irfan Rahmat Arbianto (Zawa 3), Hj Atin Fitria, SE (Rasi Utama), Lisa
Masita (Rasi Utama).

Training Create angkatan 393 dilaksanakan dari 26-28 April 2017. Training diadakan di DBS Tower,
Ciputra World 1 lt. 9. Peserta yang mengikuti training terdiri dari beberapa kantor cabang Century 21, yaitu Rahmatiah
(Asia), Sarwono (Buana Mas), Antonius Wisnu Harijanto (Excellent), Sayu Made Indah Lestari (Excellent), D.Gracia
Sandra Lawadinata M. (Gading Boulevard), Deddy Siswanto (Gading Boulevard), Agustinus Indra Sutanto (Mediterania 8), Alexander Gunawan (Mediterania 8), Evi Triana (Mediterania 8), Jocky Gunawan Naliman (Mediterania 8), Meila
(Mediterania 8), Ratna (Mediterania 8), Sri Veronica (Mediterania 8), Wilhelmus Rasta Sebayang (Mediterania
8), Melissa Christina (Nagamas), Hengky Dharmawan (Permata), Bambang Hartanto (Prestige), Ningsih Supriatin
(Prestige), Bekti Iswanto (Prestige), Angga Junior Saputra (Prima Arcade), Triyono SE (Prima Arcade), Fitri
(Prioritas),RachmatSaleh(Prioritas),AuxensiusWidiatmoko(RasiUtama),DioniYuziardi(RasiUtama),MarintanNirbayani
Napitupulu (Rasi Utama), Franky Irawan (Revival), William (Revival), Purbo Soengkono (Signature), Warda
(Signature), Abednego Solomasi Sinaro Hia (South Wing), Nisrawati Rosa (South Wing), Yohan Pramono (Zawa),
Peter Susilo Lukman (Zawa 2), Yusuf Roni Sembiring (Zawa 2), Cynthia Hartajo (Zawa 3), Tjong Minmi (Zawa 3).
CENTURY 21
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Kiat - Kiat Menguasai
Market Area Secara Geografi
MA harus memilih area dengan kondisi cocok secara
personal denganpemiik properti.
2. Turn over transaksi
Harga bukan yang utama, yang lebih penting buat
MA dalam pemilihan area adalah tingkat sering atau
tidaknya transaksi di area tersebut. Area yang baik
adalah area yang memiliki transaksi sering, karena
komisi MA berdasarkan transaksi.

“Closing” adalah kata jitu yang pasti diinginkan
oleh setiap marketing. Karena tujuan akhir yang
diharapkan dari hasil listingan yang difollow-up
berujung di closing. Tapi pada kenyataannya ada
faktor mendasar yang menjadi perhatian khusus
untuk mencapai tujuan itu. Sebelum kita mengerahkan segala usaha kita perlu mempelajari bagaimana
membaca target market yang disasarkan. Secara
lengkap Budi Alhudaselaku Trainer Century 21 Indonesia memaparkan dalam Office Learning Session
(21/4) di Century 21 Prioritas mengenai penguasaan
pasar (market area) secara geografis. OLS diadakan
di kantor Century 21 Prioritas dan dihadiri sekitar 20
peserta.
Secara geografis, penguasaanmarket area dibagi
menjadi 3 bagian, yaitu epicentrum ( area kecil ke
besar), partial (area perkotak-kotak), dan one
column (area yang cukup besar). Pemilihan cara
yang dipilih akan mempengaruhi effort yang harus
dilakukan.
Ada 3 hal yang harus dipertimbangkan dalam
pemilihan cara tersebut :
1. Kecocokan (kesesuaian) MA secara personal
dengan para pemilik properti di area tersebut.

3. Jarak area dari lokasi tempat tinggal atau kantor
Keefektifan penguasaan area sangat dipengaruhi
oleh jarak tempuh MA dari tempat tinggal atau
kantor. Semakin cepat jarak tempuh akan semakin
baik dalam penguasaan area tersebut.
Dalam penguasaan pasar ada beberapa hal yang
harus diperhatikan, seperti :
1. Broker yang berada di area yang sama
(broker yang paling kuasai daerah itu)
2. Jenis-jenis properti yang ada dan range harga
3. Kecocokan peruntukan ( baik untuk residensial
atau komersial)
4. Perkembangan harga dan pembangunan
daerah sekitar
5. History kalangan para buyer ( siapa yang
membeli di daerah tersebut)
6. Turn over transaksi (listing)
Sampai saat ini spanduk masihmenjadi menjadi media terbaik untuk mempermudah penguasaan pasar,
dengan memperhatikan pengaturan spanduk agar
tetap terlihat jelas/ terpasang besar sehingga dapat
terbaca, jika ukuran spanduk semakin besar maka
semakin baik, dan jangan biarkan untuk memasang
hanya satu spanduk dalam satu area, tetapi perbanyak spanduk dengan listingan lainnya.
Jika kita sudah menguasai area pasar yang menjadi
target listingan, maka untuk mendapatkan closing
sudah tidak diragukan lagi.
Keep Fighting and Happy Closing.
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Kiat Bagaimana Menjadi Pejuang Yang
Handal Ala Endang Kumalasari
“Anak Supir Bajaj Yang Jadi Milyarder”
Century 21 Excellent mengadakan Sharing Session
yang bertema “Kiat Bagaimana Menjadi Pejuang
yang Handal Ala ibu Endang Kumalasari Anak
Supir Bajay Yang Jadi Milyarder” dan ini merupakan
Shering Session yang pertama dengan pembicara
Ibu Endang Kumalasari (Master Gold Century 21)
Sharing Session dihadiri oleh hampir dari seluruh
MA Century 21 Excellent dan seluruh MA sangat
antusias mendengar cerita dan pengalaman dari Ibu

Endang Kumalasari. Seperti yang disampaikan ibu
Endang bahwa bu Endang masuk dibisnis property
mulai dari minus (Anak supir bajay) namun berkat
modal cita-cita untuk bisa keluar dari keadaan
tersebut dan bu Endang fokus serta tidak malu mencari
listingan door to door di Bintaro akhirnya sekarang
bisa menjadi Milyarder. Semoga dengan shering
session ini Marketing Century 21 Excellent
termotivasi dan mengikuti kiat-kiat sukses yang
dilakukan oleh ibu Endang.
Sharing session selesai pada jam 14.00 dan diakhiri
dengan sesi photo bersama.*
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Century 21 Centrum
Kunjungan Team MA ke Project Bali (Listingan Exclusive
Century 21 Centrum) Villa Bali Exclusive Residence, Jl.
Pura Masuka, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali

Meeting rutin setiap hari senin pukul 10.00 MA dengan
Member Broker, Wakil Member Broker membahas listingan MA, closingan MA dan mencari solusi bersama
untuk permasalahan di lapangan

Acara syukuran Ulang Tahun Member Broker Century 21
Centrum dan Kebersamaan.

Pindah
Lokasi
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Asia

Komplek Harco
Mangga Dua Blok. G-12
Jakarta Pusat 10730

Telp. 021 2268 0223

CENTURY 21

NEW OFFICE
Ruko Commpark Blok. D No.6
Komp. Kota Wisata - Cibubur 16968
Member Broker: Hadi Saputra

Permata

021 2296 7851
email. permata@century21.co.id
Apart. Springhill Terrace Residences
Twr Oakwood. GF Unit 0-2
Jl. Benyamin Suaeb Blok. D-6
Kemayoran - Jakarta Utara 14410

Prestige

Member Broker: Yongky Tanuwijaya

0816 28 1500

email. prestige@century21.co.id
Jl. Boulevard Raya Kelapa
Gading Blok PA1 No.11, Rt 003/Rw
014, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240

Asia 2

Member Broker: Lianawati Suriadi
021 29745251
email. asia2@century21.co.id

