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Proﬁl Kini

Kail Ide Tim Dengan Gaya Kepemimpinan
Partisipatif
Bersama : Arif Budi Santoso

Memiliki passion yang tinggi untuk membawa CentrePark pada
sebuah ekosistem bisnis yang kuat.
Sukses tidak ada yang instan. Semuanya butuh
proses. Tetapi bukan berarti kita bisa mempercepat
proses sukses itu sendiri. Karena jika sukses belum
‘matang’, pondasinya akan lemah. Efeknya, kesuksesan akan mudah goyah jika saat menghadapi
tantangan. Demikian ucap Arif Budi Santoso, Senior
Manager of Infrastructure & Service Maintenance
PT Centrepark Citra Corpora, saat ditanya apa arti
kesuksesan yang sebenarnya.
Usianya masih tergolong muda. Tapi, lompatan
kariernya jangan ditanya. Arif telah malang melintang di perusahaan perparkiran. “Semua butuh
diperjuangkan. Dengan melewati berbagai tantangan dan kesulitan, proses itu akan mendewasakan
mental kesuksesan kita,” ujar Arif sambil
mengenang perjalanan kariernya.
Sebelum bergabung dengan perusahaan nasional
penyedia jasa operator parkiran CentrePark, ia
mengawali kariernya sebagai Sales Executive Auto
2000, jaringan dealer mobil Toyota yang juga
merupakan anak perusahaan raksasa otomotif PT
Astra International, Tbk. tahun 1998. Sejak itu,
Sarjana Manajemen Bisnis dari Universitas Bina
Nusantara (Binus) Jakarta itu terus menapaki
jenjang kariernya di berbagai perusahaan multinasional bidang layanan.
Perkenalan Arif dengan CentrePark saat ia bekerja
di PT Surya Utama Nusaparka (Sun Parking) sebagai
Purchasing. Karena itu, bagi Arif jasa yang ditawarkan CentrePark sudah tidak

asing lagi. Hanya saja, ia merasa ada tantangan
tersendiri saat bergabung dengan perusahaan yang
telah mengelola 280 lokasi parkir di puluhan kota
besar di Indonesia tersebut. “Apalagi saat saya
ditugaskan untuk memimpin divisi baru, itu sangat
menegangkan sekaligus menyenangkan karena bisa
memperoleh pengalaman baru,” ungkap pria asli
Jakarta kelahiran 1976 ini.
Terkait gaya kepemimpinan, ia menerapkan sikap
birokrasi untuk memastikan alur prosedur berjalan,
selain gaya partisipatif supaya mudah mengail ide
dari tim hingga mencapai keputusan sesuai kesepakatan bersama.
Arif memiliki passion yang tinggi untuk membawa
CentrePark pada sebuah ekosistem bisnis yang kuat.
Dengan bekal pengalaman bertahun-tahun di bisnis
operator
parkir, Arif
berambisi
membawa
CentrePark bersama seluruh stakeholder, menjadi
perusahaan manajemen parkir nomor satu di
Indonesia. “Persaingan jelas akan semakin ketat,
tapi kami optimis. Kami harus menjadi pioneer
dalam penerapan teknologi perpakiran terkini di
Indonesia. With its people, technolog, and infrastucture and being a trusted partner for all its client,”
lugas Arif.
Untuk mencapai itu, CentrePark tengah menyiapkan
strategi bisnis. Salah satunya memperkuat sistem
dan teknologi, diantaranya payment pay station,
cashless payment, licence plate recognition system
dan masih banyak lagi.

Fokus Utama

Pentingnya Penerapan Nilai HEART di Tubuh
CentrePark
Bersama : Janti Rusli
Ini adalah edisi kelima News Letter CentrePark terbit, yang
artinya kami sudah membahas tuntas lima core value
perusahaan (HEART), yaitu Honestly (Kejujuran), Excellent
(Keunggulan), Accountability (Dapat Dipercaya), Respect
(Hormat) dan Teamwork (Kerja Sama) di edisi sebelumnya.
Tentu kami bangga dapat berbagi rasa percaya diri dan
antusias yang tinggi kepada seluruh rekan bisnis di seluruh
pelosok negeri ini.
CEO sekaligus pemilik CentrePark, Bapak Charles Oentomo
pernah memaparkan kepada salah satu jurnalis dari Tabloid
KONTAN, bahwa ﬁlosoﬁ HEART merupakan nilai yang ditanamkan dalam bisnis serta dalam diri karyawan CentrePark.

Dahsyatnya ke-lima core value itu bisa dibuktikan melalui
eksistensi CentrePark sebagai perusahan operator parkir
nasional nomor satu di Indonesia yang akan terus tumbuh.
Hampir sembilan tahun, CentrePark bertahan hingga kini
kendati operator parkir merek asing leluasa menggempur
industri manajemen parkir.
Tentu bisa dibandingkan dengan perusahaan asing, dari sisi
funding CentrePark belum sekuat perusahaan asing. Namun,
kuncinya bukan melulu tentang itu. Lebih dari itu, CentrePark
memiliki konsep yang seksama dengan dukungan sumber daya
manusia yang beradab dan menjunjung tinggi lima nilai atau
prinsip HEART tersebut.
Jika dianalogikan, pembiayaan memang selaiknya darah dalam
tubuh manusia, tapi yang perlu diingat nilai-nilai kejujuran,
keunggulan, dapat dipercaya, saling menghormati dan kerja
sama yang baik adalah ibarat tangan dan kaki perusahaan.
Bagaimana kami membangun human capital professional
untuk menyiapkan pemimpin masa depan guna membangun
tentakel perusahaan CentrePark di masa mendatang.
CentrePark percaya, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil.
Mendengarkan dan memahami apa saja kebutuhan rekan
bisnis menjadi sebuah keutamaan dibanding menelurkan
konsep-konsep bagus tapi tidak sejalan dengan kebutuhan
rekan bisnis, pelanggan dan end user. Karena itu, nilai HEART
dibutuhkan untuk menyelaraskan kinerja bisnis dengan
hubungan harmonis antara CentrePark dengan rekanan.

News Update

Siparlibasi, Aplikasi Pengaduan Parkir Liar di Jakarta Timur
Sudin Perhubungan Jakarta Timur meluncurkan inovasi baru
berbasis aplikasi dalam melayani pengaduan masyarakat
terkait maraknya parkir liar di wilayahnya, yaitu Siparlibasi,
singkatan dari Sistem Informasi Pelaporan Parkir Liar Berbasis
Aplikasi.
Dengan aplikasi ini setiap pengaduan masyarakat akan
direspon oleh tim derek yang kemudian langsung menuju
lokasi. “Jadi melalui aplikasi ini kita potong rantai pelaporan
yang biasa dari RT dan RW, itu kelamaan, dengan aplikasi ini
laporan langsung diterima tim derek dan akan direspon cepat,"
ucap Kasi Pengawasan dan Pengendalian Sudinhub Jakarta
Timur Slamet Dahlan, seperti dilansir TribunJakarta, Jumat
(7/9/2018).

Sebagai tahap awal peluncurannya, aplikasi Siparlibasi ini baru
dapat digunakan untuk menanggapi keluhan warga di daerah
Jatinegara, khususnya di sepanjang Jalan Matraman Raya mulai
dari kawasan Gunung Antang hingga Jalan Bekasi Barat Raya di
depan Stasiun Jatinegara.
"Ini yang pertama Pilot Project di Jatinegara dari Gunung
Antang sampai lampu merah Kodim lama, nanti kedepannya
harapan saya bisa digunakan untuk seluruh wilayah Jakarta,
bahkan kalau bisa untuk nasional," kata Dahlan.
Aplikasi sudah dapat diunduh oleh masyarakat di playstore
pada ponsel berbasis android. Masyarakat tinggal masuk ke
aplikasi playstore dan mengetik 'Siparlibasi' kemudian akan
muncul aplikasi bergambar 'P coret' dengan ukuran 5,1 MB.

Fitur Perparkiran
Golden Heart – September 2018

Saya Ada Harapan Besar di CentrePark

Suhada (28 tahun)
Attendant CentrePark Marketing Ofﬁce, Kota Harapan
Indah Kota Bekasi, Jawa Barat
PT Centrepark Citra Corpora untuk kesekian kalinya
mengapresiasi karyawan berkinerja baik yang menjunjung nilai kebaikan, penuh tanggung jawab dan
bermoral santun kepada salah satu pegawainya.
Adalah Suhada, attendant crew CentrePark Marketing
Ofﬁce Kota Harapan Indah (KHI/kota baru seluas 2.200
ha) di Jalan Sultan Hamengkubuwono, Kota Bekasi,
Jawa Barat, yang baru-baru ini diganjar sebagai penerima Golden Heart periode September 2018.
Senin, 17 September 2018, Suhada bertugas di
lapangan mulai pukul 8.00 pagi hingga 4 sore. Sedari
pagi ia sudah siap melayani pegawai maupun tamu
gedung pemasaran KHI yang ingin memarkirkan
kendaraannya. Maklum, Senin adalah hari yang sibuk
bagi kawasan perkantoran di Bekasi, termasuk KHI
yang lokasinya sudah hidup dan dikelilingi
permukiman menengah atas.
Hilir-mudik penghuni perumahan, pegawai perkantoran dan nasabah sejumlah perbankan di dalam
kawasan membuat traﬁk keluar-masuk kendaraan di
kawasan parkir Marketing Ofﬁce KHI yang dikelola
CentrePark itu cukup padat. Setiap harinya rerata ada
sekitar 900 sepeda motor dan 300 mobil yang terparkir.

Pukul 09.00 pagi, usai mengatur dan merapikan
kendaraan yang terparkir, Suhada kemudian melakukan
patrol di setiap lot parkir. “Seperti biasa, saya mengecek
motor karena beberapa kali ada kunci motor yang lupa
dicabut. Itu harus diamankan,” ujar Suhada.
Saat berpatroli itulah ia menemukan sebuah telepon
seluler milik konsumen yang tergeletak di kotak bagasi
depan dekat setir kemudi. Tak pikir panjang, ia lalu
melaporkan dan menyerahkan barang tersebut kepada
Supervisor CentrePark Marketing Ofﬁce KHI, Jainudin
Purawijaya.
“Saya terima laporan itu, lalu saya buatkan berita
laporan sembari menunggu si pemilik handphone itu
datang untuk dilakukan pengecekan data diri, yaitu KTP,
STNK dan pengambilan foto si pemilik yang mengaku
sebagai pemilik barang tersebut. Aturannya begitu,”
jelas Jainudin.
Suhada sendiri baru bergabung dengan CentrePark
sejak Desember 2017. Kendati belum genap setahun
bekerja, ia merasa yakin pekerjaannya saat ini bakal
membuat kehidupan anak dan istrinya lebih laik di
masa depan. “Saya ada harapan besar di CentrePark,
karena itu saya komitmen dengan peraturan dan
nilai-nilai kerja yang dianjurkan pimpinan pusat,”
ungkap Suhada.

Event

CentrePark Gathering 2018: Tingkatkan Solidaritas Tim
Ratusan karyawan PT Centrepark Citra Corpora (CentrePark)
mengikuti internal gathering 2018 bertema “Teamwork Makes
The Dream Work”, di Bogor, Jawa Barat. Direktur Keuangan
CentrePark A Khiong membuka kegiatan tersebut berupa
pemberian motivasi singkat mengenai pentingnya kerja sama
dalam tim.
“Memang bukan hal yang mudah untuk membangun kesolidan
sebuah tim karena adanya perbedaan karakter setiap individu.
Karena itu, supaya goal pekerjaan dapat tercapai dengan baik
dan tepat waktu, perlu sensitivitas dan ﬂeksibilitas dalam
bekerja sama,” ujar A Khiong.

untuk memperkuat hubungan tim yang seringkali melibatkan
berbagai urusan atau tugas-tugas kolaboratif.
Kegiatan gathering tidak hanya sekadar edukatif, teapi juga
menyenangkan dan dapat membantu tim untuk saling belajar
bagaimana setiap personal berpikir, bekerja, memecahkan
masalah dan bersenang-senang, agar menjadi semakin solid
sehingga tercapai tujuan dan target perusahaan.

Sejumlah permainan team building dilakukan saat outbound
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Fitur Perparkiran

Fitur Online Report Parking, Laporan Bisa
Langsung Jadi
Bersama : Henry King
PT Centrepark Citra Corpora, pemegang tunggal merek
bisnis jasa parkir CentrePark terus berinovasi seiring
kian canggih dan pintarnya teknologi jaman sekarang.
Alih-alih menghindar, CentrePark justru menyiapkan
beberapa ﬁtur masa kini untuk menyesuaikan dengan
kebutuhan dan standar terknologi yang ada.
Salah satunya Online Report Parking. Dengan sistem
ini, kendaraan yang terparkir bakal jauh lebih aman
karena data dan proses pelayanan terekam akurat dan
real time (saat itu juga). Dengan begitu, konsumen tak

perlu resah meninggalkan kendaraannya di area parkir
yang dikelola oleh CentrePark.
Developer maupun pengelola gedung atau kawasan
juga mendapat keuntungan signiﬁkan karena mutu
pelayanannya terjaga dengan baik. Ini karena para
pegawai maupun tamu jadi merasa lebih secure
dengan sistem keamanan yang diterapkan oleh gedung
kantor, rumah sakit, kampus, mall atau pasar modern
yang memiliki standar keamanan lebih tinggi semacam
itu untuk manajemen parkirnya.
Teknologi Online Report Parking mampu memberikan
pengelolaan data lengkap mengenai beberapa hal.
Pertama, History Real Time Parking membuat pemilik
maupun pengelola gedung atau lahan parkir mengetahui hitungan waktu berapa lama yang digunakan oleh
pemilik kendaraan saat memarkirkan kendaraannya.
Kedua, informasi jenis dan nomer plat kendaraan yang
parkir di area bersangkutan, sehingga saat terjadi
komplain dari pemilik kendaraan, bisa segera ditangani.
Termasuk pelaporan update terkait kendaraan yang
tidak seharusnya parkir di area tertentu dan proses
illegally parking juga bisa diselesaikan dengan baik.

Event

CentrePark Kuliahkan 10 Karyawan Berprestasi
PT Centrepark Citra Corpora memberikan beasiswa pendidikan kepada 10
karyawan dari berbagai cabangnya di area Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), di Central, Tomang, Jakarta, Jumat
(14/9/2018).
Penyerahan beasiswa dihadiri Presiden Direktur Charles Oentomo,
Direktur Keuangan A Khiong, Direktur Pengembangan Bisnis Janti Rusli
dan sejumlah manajemen CentrePark. Ini adalah kali pertama perusahaan
memberikan reward berupa beasiswa pendidikan.
Para penerimanya adalah karyawan lapangan yang mempunyai prestasi
dan kinerja baik. “Untuk tahap awal, program beasiswa ini masih
terkonsentrasi untuk karyawan di lapangan level manajer yang mengalami kesulitan ekonomi,” ujar Direktur Pengembangan Bisnis CentrePark
Janti Rusli di Jakarta.
Ke-10 karyawan beruntung itu berhak menempuh pendidikan program
Diploma Tiga (D3) di Universitas Bina Sarana Informatika (BSI), lengkap
dengan notebook gratis untuk keperluan belajar. Janti mengatakan,
adanya program ini diharapkan para karyawan CentrePark bisa mengembangkan kemampuannya dan menjadi aset terbaik

yang dimiliki perusahaan “Di perusahaan kami, people atau karyawan
adalah salah satu aset terpenting untuk menopang bisnis perusahaan
dalam jangka panjang. Dengan moral dan pendidikan yang baik maka
karyawan akan bersinergi untuk kemajuan perusahaan,” terangnya.
Menurutnya, tren kemajuan teknologi yang kian massif di sektor
perparkiran mengharuskan CentrePark untuk mengikuti tuntutan standar
teknologi yang ada. “Suka tidak suka, siap tidak siap, tren teknologi
automasi tidak bisa dihindari. Untuk itu, kami menyiapkan SDM dengan
bekal pendidikan yang baik agar bisa bersaing dengan perusahaan asing,”
ungkap Janti.

HEART – Teamwork

Teamwork, Ajang Mewujudkan Ekspektasi Bersama Dalam Tim
“Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships”
-Michael Jordan
Rasanya sebagian besar orang setuju bahwa Teamwork
atau kerja sama merupakan kekuatan untuk mencapai
tujuan bersama. Itulah alasan Teamwork menjadi core
value terakhir yang diplot oleh PT Centrepark Citra
Corpora untuk menjalankan tentakel bisnisnya.
Teamwork
bukan
perkara
melakukan
tugas
bersama-sama, lalu selasai. Lebih dari itu adalah
bagaimana tim bisa bekerja sama dengan baik demi
kepentingan bersama, bukan pribadi.

Atmosﬁr terbuka dan saling menghormati tentu
membuat setiap karyawan lebih bebas mengekspresikan dirinya dalam bentuk gagasan, opini bahkan
solusi out of the box dari permasalahan yang terkadang
tidak terpikirkan oleh jajaran manajemen. Suasana
kerja juga lebih menyenangkan dan komunikatiif
karena anggota di tiap divisi memiliki keterbukaan
untuk mengajukan pertanyaan atau klariﬁkasi ide-ide
yang dilemparkan.

Bagi CentrePark, meski setiap karyawan memiliki
tanggung jawab sendiri, namun ia tetap menjadi
bagian dari perusahaan. Perusahaan hanya bisa
berkembang jika orang-orang di dalamnya memiliki
keinginan untuk membesarkan perusahaan dan
menyisihkan kepentingan pribadi. Itulah tujuan
sebenarnya CentrePark memplot Teamwork sebagai
satu dari lima nilai utama prinsip perusahaan.

Untuk ‘menghangatkan’ proses kerja sama, kerap kali
anggota tim menghabiskan waktu bersama untuk
berdiskusi di luar kantor atau sekadar memberi reward
dan insentif seperlunya sebagai apresiasi dan motivasi
kinerja di masa mendatang. Tak jarang pula CentrePark
melibatkan karyawan dalam proses pengambilan
keputusan sebagai realisasi dari kerja sama tim.

Dengan teamwork yang solid, CentrePark secara
perlahan membangun interaksi antar pegawai karena
memungkinkan pegawai dari hulu hingga hilir saling
bertukar ide dan memberikan umpan balik yang efektif
dalam penuntasan tugas bersama. Meski begitu, setiap
karyawan CentrePark juga tetap memahami batasan
posisi masing-masing untuk menguatkan sikap saling
percaya dan menghormati.

Usai kerja sama tim, manajemen CentrePark juga wajib
mengingatkan setiap tim untuk mengkaji ulang performa ekspektasi melalui saran dan penilaian secara
terbuka dari rekan satu atau berbeda tim. Hal ini perlu
dilakukan untuk mengukur apakah pencapaian kinerja
tim tersebut sesuai ekspektasi. Intinya bagi CentrePark,
ide, tindakan dan inisiatif yang super sekaligus akan
percuma jika tanpa kerja sama yang baik.

