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Proﬁl Kini

Jaga Daya Saing, Wawasan dan Kualitas Diri
Perlu Ditingkatkan
Bersama : Erawati Lorensia

Sugesti diri sendiri agar selalu bisa melakukan segala sesuatu
dengan baik
Hampir sembilan tahun Erawati Lorensia melabuhkan dirinya di CentrePark. Katanya, “Ini pekerjaan
terlama yang pernah saya jalani, sudah hampir
sembilan tahun. Sebelumnya, kalau saya kerja
bertahan paling lama tiga tahunan,”. Bekal pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan itu diyakini
Era -begitu ia akrab disapa-, akan mengajarkan
banyak hal yang berguna di masa depan.
Dengan jabatannya saat ini sebagai Finance
Manager, tugas Era adalah membantu perencanaan
bisnis dan pengambilan keputusan direksi keuangan dan pimpinan di divisi terkait dalam membuat
keputusan terbaik. Cakupannya luas, mulai dari
interpretasi
informasi
keuangan,
perkiraan
berbagai tren di masa mendatang hingga melakukan pengawasan tim silang fungsi antara departemen teknologi informasi dan administrasi
(cross-function).
“Saya juga wajib memastikan apakah ekspektasi
bagian keuangan tercapai, yang kemudian hasil
laporan ini diserahkan ke Chief Financial Ofﬁcer.
Maka itu, strategi mengatur keuangan perusahaan
harus seeﬁesien dan seefektif mungkin agar
output-nya seimbang,” terang wanita kelahiran
Toboali, Bangka Selatan, Bangka Belitung, 1986
silam ini.
Lantaran tugasnya mendukung bagian keuangan,
otomatis Era dituntut untuk paham dunia keuangan.
Namun, ia merasa beruntung karena bidang yang
digelutinya saat ini sangat berkaitan dengan

disiplin ilmu yang dia tekuni di Universitas Budi
Luhur, Jakarta, yaitu Ilmu Akuntansi.
Pengalaman di tempat kerja sebelumnya juga
cukup membantu profesinya saat ini. Sebelumnya,
Era pernah bekerja sebagai Staff Akunting di salah
satu perusahaan distributor mainan anak (toy’s).
Fokus dan kerja kerasnya untuk bertahan di suatu
perusahaan dengan tempo yang lama membuatnya
cukup puas dengan posisinya saat ini.
Dia, dari sosok yang tidak mengerti apa-apa, menjadi seorang yang paling dicari saat terjadi sesuatu
pada sistem atau keuangan, sehingga membuatnya
cukup berbangga hati. Semua proses tersebut
merupakan hasil dari sugesti dirinya agar selalu
bisa melakukan segala sesuatu dengan baik.

Meski begitu, ia tak menampik bahwa tantangan
pasar di masa mendatang akan lebih dinamis.
Kualitas diri dan wawasan yang baik dianggapnya
sebagai kunci daya saing yang tinggi agar siap
menghadapi perubahan dan keinginan pasar.
“Keinginan pasar sangatlah dinamis, apalagi
sekarang sudah jamannya pasar bebas yang
berdampak pada pemain baru bermunculan, kekuatan tawar-menawar lebih kencang karena pilihan
semakin banyak. Maka itu, kami memerlukan
analisis yang mendasar mengenai keinginan dan
kebutuhan pasar,” tandas Era.

Fokus Utama

CentrePark Optimis Tahun 2019 Capai
Pertumbuhan Signiﬁkan
Bersama : Charles Oentomo
PT Centrepark Citra Corpora (CentrePark) optimis tahun depan
kinerja perusahaan tetap akan membaik meski menghadapi
tahun politik. CentrePark memprediksikan akan dapat
mencatatkan pertumbuhan signiﬁkan di tahun 2019.
Optimisme tersebut melihat kondisi industri manajemen
parkir di Tanah Air yang masih sangat besar potensinya.
“Pertumbuhan pendapatan berkali-kali lipat jelas kami incar.
Kami sudah sembilan tahun, artinya sudah melewati masa
politik dua kali, jadi tahun politik tidak akan terlalu
berpengaruh. Kami tetap optimistis tren pendapatan
CentrePark tidak lesu,” kata Presiden Direktur CentrePark
Charles Oentomo.
Ia menuturkan, kinerja CentrePark terus membaik tiap tahun
nya. Pada tahun lalu saja CentrePark mencetak pencapaian
yang bagus dengan lebih dari 280 titik lokasi parkir di
Indonesia. “Potensi pasar di Indonesia sangat besar. Hal itu
terlihat dari masih tingginya pengguna kendaraan pribadi di
Indonesia, seiring dengan bertumbuhnya fasilitas publik serta
semakin massifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Hal itu menjadi peluang bagi industri manajemen parkir untuk
terus bertumbuh,” terangnya.
Tahun depan, CentrePark juga akan fokus mengembangkan
sejumlah teknologi terbaru untuk meningkatkan sistem
perparkiran yang dikelolanya. Salah satunya, aplikasi Parkee

Parkee adalah aplikasi digital yang dirancang oleh CentrePark
untuk memberikan pilihan pembayaran parkir secara non tunai.
Sementara teknologi yang sudah dijalankan dan mendapat
respon positif dari pengguna adalah teknologi Tap In/Tap Out,
yaitu pembayaran parkir melalui uang elektronik yang bekerja
sama dengan empat bank, yaitu Bank Mandiri (e-Money), BNI
(BNI TapCash), BRI (Brizzi) dan BCA (Flazz). Yang berbeda,
ke-empat uang elektronik tersebut dapat di-tap dalam satu
mesin tap (terintegrasi), sehingga dari segi investasi perangkat
mesin dan piranti terkait CentrePark merancang teknologinya
lebih praktis dan eﬁsien.
Implementasi pembayaran parkir di mesin parkir ini merupakan upaya meningkatkan pelayanan kepada para pengguna
jalan sekaligus menciptakan kawasan non-tunai yang
terintegrasi, khususnya untuk kawasan perparkiran di DKI
Jakarta (on street dan off street).
Tahun depan juga menjadi momentum CentrePark meningkatkan jumlah titik lokasi parkir yang dikelola. Termasuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia dari 5.000 karyawan
menjadi puluhan ribu karyawan. Melalui motto perusahaan
“Your Trusted Partner”, CentrePark dalam perkembangan
bisnisnya berpegang teguh pada ﬁlosoﬁ HEART, yaitu Honesty
(Kejujuran), Excellent (Keunggulan), Accountability (Dapat
Dipercaya), Respect (Hormat) dan Teamwork (Kerja Sama).

News Update

CentrePark Raih Penghargaan Pembayar Pajak Paling Patuh
PT Centrepark Citra Corpora (CentrePark) menerima penghargaan sebagai perusahaan yang dinilai paling patuh dan
berkontribusi terbaik dalam melakukan pembayaran pajak
kepada negara, dalam acara “Tax Award 2018”, yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota
Makassar (Sulawesi Selatan) pada Rabu, 11 Desember 2018 di
Hotel Fourpoints, Makassar.
Pemberian penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh
Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto didampingi oleh
Kepala Bapenda Kota Makassar, Irwan Adnan, kepada
Burhanuddin Area Manager CentrePark Wilayah Makassar dan
Palu (Sulawesi Tengah), yang hadir dalam acara tersebut.
Pada tahun 2017, CentrePark juga dinobatkan sebagai salah
satu wajib pajak paling taat untuk kategori pengelola lahan
parkir di Kota Depok (Jawa Barat).

Juga pada tahun 2015 CentrePark lagi-lagi mendapat apresiasi
serupa dari Bapenda Kota Bekasi dan Bogor (Jawa Barat).
Kegiatan yang juga dihadiri oleh Ketua Tim Korsubgah KPK RI
serta Wajib Pajak dan Pengelola itu merupakan bentuk
apresiasi kepada pengelola dan wajib pajak yang telah
berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pajak
dan Retribusi Daerah.
“Semoga melalui kesempatan ini wajib pajak senantiasa taat
dalam membayar pajak dan memberikan manfaat, dalam
mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia yang nyaman
untuk kita semua. Juga memotivasi kepada wajib pajak lainnya
untuk senantiasa meningkatkan partisipasinya dalam membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah,” kata Ramdhan.

Fitur Perparkiran
Golden Heart – Januari 2019

Kembalikan Segepok Uang Temuan,
Dino: Itu Bukan Hak Saya

Dino (29 tahun)
Attendant CentrePark Palembang Indah Mall
Hati siapa yang tidak senang ketika menemukan sejumlah
uang lembaran merah tak bertuan. Siapa pun penemunya akan
merasa mendapatkan rejeki nomplok. Namun hal itu tidak
berlaku bagi Dino, Supervisor CentrePark Palembang Indah
Mall, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan. ini, malah
melakukan hal yang di luar dugaan.
Betapa tidak, Kamis, 12 Desember 2018, ketika hendak
mengambil uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) salah
satu bank di ATM Centre di area basement mall, Dino kaget
mendapati lembaran uang seratus ribu masih terjepit di kotak
pengeluaran mesin ATM. Saat menemukan uang itu, ATM
terlihat sepi lalu lintas orang. Saat dihitung uang tersebut
bernilai 1 juta rupiah.
Mendapati uang tak bertuan, Dino bukan langsung menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Ia justru menyerahkan
penemuan itu PT Tara, manajemen security yang ditunjuk oleh
pengelola mall. Dalam laporannya itu, Dino menceritakan
kronologis penemuan uang tersebut. “Saya serahkan ke
security karena saya yakin pemiliknya akan mencarinya. Saya
merasa harus mengembalikan karena bukan hak saya,” ujar
Dino.
Dino adalah satu dari sekian banyak karyawan CentrePark di
lapangan yang menerapkan core value HEART (honest,
excellent, accountability, respect dan teamwork). Sebelumnya
Suhada, attendant CentrePark di gedung Marketing Ofﬁce Kota
Harapan Indah, Bekasi (Jawa Barat), menemukan sebuah
telepon seluler milik konsumen yang tergeletak di kotak bagasi

depan dekat setir kemudi kendaraan yang terparkir. Tak pikir
panjang, ia lalu melaporkan dan menyerahkan barang tersebut
kepada atasannya.
CentrePark dalam menjalankan bisnis tidak serta merta fokus
pada keuntungan semata. Lebih dari itu, perusahaan juga
memiliki kewajiban memupuk seluruh karyawannya untuk
menerapkan nilai-nilai kebaikan. Tujuannya, supaya kelak para
karyawan CentrePark memiliki karakter yang baik, jujur dan
peduli antar sesama. Well, honest hearts produce honest actions.
Well done, team !

Event

Respon Positif APPBI Atas Peran CentrePark
Jelang tutup tahun 2018, CentrePark mendapatkan sejumlah apresiasi dari
beberapa instansi terkait, tak terkecuali dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja
Indonesia (APPBI) yang merespon baik atas dukungan dan kerja sama yang selama
ini diberikan oleh CentrePark.
Setahun terakhir CentrePark mendukung penuh beragam kegiatan APPBI di
Indonesia, seperti One Day Course “The Future and Challenge of Shopping Mall”
pada Juli 2018 di Hotel Paragon, Solo dan yang baru saja kita lakukan adalah Study
Tour APPBI ke Philipina.
Sebagai apreasiasi dan ucapan terima kasih, APPBI memberikan plakat secara
simbolik kepada CentrePark yang diterima langsung oleh Business Development
of Director CentrePark Janti Rusli, di kantor pusat CentrePark di kawasan Cideng,
Jakarta Pusat. Momen ini diharapkan dapat mempererat hubungan baik antara
CentrePark sebagai manajemen parkir terkemuka dengan pemilik dan pengelolan
pusat perbelanjaan di Indonesia.
Tidak hanya untuk APPBI, CentrePark juga mendukung penuh acara BOMA
Luncheon 2018 yang digagas oleh Building Owners and Managers Association
(BOMA) Indonesia. BOMA Indonesia adalah organisasi profesi yang beranggotakan
pemilik gedung, developer properti, pengelola gedung, professional leasing,
manajer aset hingga perusahaan konsultan properti.

Centrepark.id

@Centrepark.id

Centrepark.id

gi
Kunjun edia
Sosial M

www.centrepark.co.id

Teknologi Parkee

Atasi Antrean Panjang, CentrePark Terapkan
Bayar Parkir Uang Elektronik
Bersama : Fariedh Budiman
PT Centrepark Citra Corpora terus mengeksplor kemampuan
timnya di bidang teknologi agar mampu menciptakan sistem
perparkiran yang nyaman bagi pengguna parkir langsung
maupun rekan bisnis, dalam hal ini pengelola gedung dan
fasilitas publik.
Salah satu yang menjadi konsentrasi CentrePark beberapa tahun
terakhir adalah menciptakan teknologi cara bayar parkir yang
cepat dan eﬁsien berbasis non tunai (cashless). Penggunaan
sistem pembayaran uang elektronik ini dimaksudkan sebagai
dukungan CentrePark terhadap program Gerakan Nasional Non
Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI).
Saat ini CentrePark telah menerapkan teknologi Tap In/Tap Out,
yaitu pembayaran parkir melalui uang elektronik yang bekerja
sama dengan empat bank, diantaranya Bank Mandiri (e-Money),
BNI (BNI TapCash), BRI (Brizzi) dan BCA (Flazz). Yang berbeda,
ke-empat uang elektronik tersebut dapat di-tap dalam satu
mesin tap (terintegrasi). Jadi, dari segi investasi perangkat mesin
dan piranti terkait, CentrePark merancang teknologinya lebih
praktis dan eﬁsien.
Implementasi pembayaran parkir di mesin parkir ini merupakan
upaya meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jalan
sekaligus menciptakan kawasan non-tunai yang terintegrasi,
khususnya untuk kawasan perparkiran di DKI Jakarta (on street
dan off street).
Salah satu lokasi parkir CentrePark yang telah menerapkan
sistem ini adalah area publik Gelora Bung Karno, Senayan,
Jakarta Selatan. Dari area fasad GBK, CentrePark bekerja sama

dengan pengelola GBK telah memasang pengumuman bahwa,
bayar parkir di GBK tak lagi bisa menggunakan uang tunai.
Pada masa pengenalan tersebut, pengguna jasa bisa membeli
kartu uang elektronik di area GBK, sekagus disediakan tempat
untuk isi ulang saldo kartu uang elektronik. Termasuk
gerobak-gerobak penjual minuman dan makanan di dalam
kawasan GBK juga menerima jasa isi ulang saldo kartu uang
elektronik. Pembayaran secara non tunai ini diharapkan dapat
mengurangi antrean kendaraan di setiap loket parkir.
Selain itu, CentrePark juga tengah menyiapkan teknologi khusus
untuk membayar parkir dengan cara non tunai lewat aplikasi
digital, bernama Parkee. Aplikasi Parkee akan menjadi solusi
bahwa teknologi bisa diterapkan tanpa harus mengesampingkan
keberadaan petugas parkir. Dengan cara ini, petugas parkir bisa
terus diberdayakan. Namun kebocoran transaksi parkir bisa
ditekan sehingga potensi pendapatan daerah bisa ditingkatkan.
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Jelang Natal dan Tahun Baru, CentrePark Gelar Bakti Sosial
Bantuan yang diberikan berupa paket alat tulis, snacks, sembako yang
berisi beras, minyak dan gula, serta pakaian bekas laik pakai dan buku
bacaan untuk anak-anak yang dikumpulkan dari pegawai CentrePark, juga
kipas angin untuk kegiatan belajar anak – anak PAUD yang mereka didik.
A Khiong, Vice President Director CentrePark mengatakan, kegiatan
baksos ini merupakan salah satu bentuk kepedulian CentePark kepada
masyarakat sekitar. “Melalui kegiatan ini, kita diingatkan kembali akan
pentingnya berbagi kepada yang membutuhkan, sekaligus menunjukkan
sukacita Natal kepada sesama,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (22/12/2018).
A Khiong menyebutkan, masih banyak anak-anak yang tinggal di Ibu Kota
Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jangankan pendidikan
yang laik, asupan makanan pun jarang memenuhi standar 4 sehat 5
sempurna. Padahal, anak-anak adalah aset berharga bagi masa depan
bangsa yang harus diasuh, dilindungi dan dididik dengan baik.
Jelang Natal dan tahun baru 2019 PT CentrePark Citra Corpora menggelar
bakti sosial (baksos) bersama Yayasan Pelindung Tanah Air (PETA).
Kegiatan baksos yang diadakan pada 21 Desember 2018 ini, memberikan
bantuan kepada 250 anak-anak kurang mampu yang tinggal di kawasan
Kampung Kapuk dan Pedongkelan, Cengkareng Timur, Jakarta Barat.

Berawal dari keresahan itu, pihaknya pun bekerjasama dengan PETA,
didukung aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas
hidup anak-anak Indonesia. “Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan
manfaat bagi masyarakat dan ke depan kegiatan-kegiatan lainnya bisa
dilaksanakan juga,” ungkapnya.

Achivement

Performa Baik, CentrePark Raih Sejumlah Penghargaan
Bergengsi Sepanjang 2018
Performa dan kerja keras yang baik mengantarkan CentrePark
sukses meraih sejumlah penghargaan di Indonesia.
Sepanjang

tahun

2018

PT

Centrepark

Citra

Corpora

(CentrePark) menuai prestasi yang membanggakan di sejumlah
acara penghargaan bergengsi di sepanjang tahun 2018.
CentrePark juga mencetak performa baik dalam hal penerapan
sistem dan teknologi parkir. Maka itu, pada medio September
2018 lalu pihaknya dinobatkan sebagai Top 3 Indonesia Best
e-Mark Award 2018 untuk kategori: Creative Solution bidang
Information Communication Technology. Ajang yang juga
diikuti oleh sejumlah perusahaan di Indonesia, seperti Bank
BNI, Bank DBS, Bank Sinarmas, BPJS Kesehatan, Pegadaian, FIF
Group, Citilink Indonesia, Prodia Husada, Kalbe Nutritional, PLN

Head of Marketing Communications CentrePark Sylvia

Persero dan lainnya ini, merupakan bagian dari rangkaian

Christianti mengatakan, penghargaan ini diberikan atas kerja

acara ICT Expo 2018.

keras CentrePark untuk menghadirkan jasa layanan operator
perparkiran dengan inovasi teknologi digital yang berbeda.

Sebelumnya, CentrePark bersaing dengan 27 ﬁnalis lainnya

"Selain sebuah kepercayaan, tentu penghargaan ini juga

yang mayoritas adalah perusahaan-perusahaan kelas atas di

sekaligus menjadi penyemangat kami untuk lebih berinovasi

Indonesia, hingga akhirnya diplot sebagai 18 pemenang yang

dan memberikan solusi terbaik bagi mitra dan pelanggan

dibagi dalam enam kategori penghargaan.

CentrePark," ujar Sylvia di Jakarta.
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