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Berbagi Kebahagiaan, CentrePark Buka Puasa Bersama Rekan Jurnalis 
Event

PT Centrepark Citra Corpora (CentrePark) kembali menggelar 
kegiatan berbuka puasa bersama puluhan wartawan dari berbagai 
media massa di area Jakarta dan sekitarnya, di  Babooji Resto, 
Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2019).

Acara dihadiri oleh sejumlah Board of Director CentrePark, 
diantaranya Presiden Direktur CentrePark Charles Oentomo, Chief 
Finance Officer CentrePark Jagatsyah, Direktur CentrePark Akhiong 
dan Direktur Parkee Wilson Sumenang. 

Di hadapan awak media, Charles Oentomo mengungkapkan 
keoptimisannya terhadap ekonomi Indonesia yang berangsur-ang-
sur membaik di tahun ini. “Bisnis ini masih cerah dan terbuka lebar. 
Orang akan membutuhkan area parkir sampai kapan pun. Terlebih 
pemerintah tengah serius mengembangkan spot-spot transit 
oriented development (TOD) di wilayah Jakarta dan sekitarnya. 
Tentunya kawasan TOD yang baik juga harus didukung dengan 
kantung-kantung parkir yang memadai,” ujarnya.

Bagi CentrePark, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 
bangsa adalah sama pentingnya dengan kepercayaan dari 
konsumen. Dua-duanya merupakan asset berharga untuk 
keberlangsungan bisnis perusahaan. Termasuk urusan membayar 
pajak tepat waktu. Komitmen dan tanggung jawab baik itulah yang 
kemudian mengantarkan CentrePark meraih penghargaan sebagai 
‘Pengelola Parkir Taat Pajak’ untuk kesekian kalinya.

Kali ini lokasi parkir CentrePark Gramedia Banda Aceh, Syiah Kuala, 
Kota Banda Aceh, yang didapuk sebagai ‘Pengelola Parkir Taat 
Pajak’ pada helatan Gemilang Award 2019 yang diselenggarakan 
oleh pemerintah kota setempat. 

Penghargaan diberikan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh H. 
Aminullah  Usman dan Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin 
kepada Supervisor CentrePark Gramedia Banda Aceh, Irwansyah, 
sebagai perwakilan PT Centrepark Citra Corpora, yang berlangsung 
di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Senin (17/6/2019).

Head of Marketing Communications CentrePark Sylvia Christianti 
mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian tersebut. 
“Merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat meraih salah satu 
penghargaan di ajang Gemilang Award 2019 yang diselenggara-
kan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini merupakan hasil 
kerja keras semua tim yang tidak pernah berhenti untuk terus 
memberikan perhatian penuh untuk bangsa dan Negara. Penghar-
gaan ini juga akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja 
keras dan berkompetisi menghadapi berbagai tantangan di masa 
mendatang,” ujarnya di Jakarta.

Sementara Head of Marketing Communications CentrePark Sylvia 
Christianti mengatakan, agenda buka puasa bersama media 
merupakan salah satu kegiatan rutin tahunan CentrePark yang 
bertujuan untuk mempererat hubungan baik dengan para pewarta. 
Menurutnya, peran media terhadap kinerja bisnis perusahaan 
cukup besar. “Terima kasih atas dukungan yang dilakukan oleh 
teman-teman media kepada CentrePark dalam beberapa tahun 
terakhir ini,” jelasnya. Susunan Redaksi : Penaseha Henry King | Pemimpin Redaksi : Sylvia Christianti
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Akuntabilitas Cerminkan Tanggung Jawab
dan Kejujuran

Heart - Accountability

Bersama :  Jagatsyah

Berlatarbelakang bidang arsitektur, Andang Daman Hury, 
yang kini menjabat sebagai Senior Manager Aesthetic & 
Design CentrePark, tentu merasa diuntungkan karena 
berbanding lurus dengan perjalanan pendidikannya. 
Sebelum berlabuh di CentrePark, Sarjana Arsitek ini lebih 
dulu bergabung dengan salah satu perusahaan pengem-
bang properti. Usai bertahan selama tiga tahun sebagai 
perancang rumah tinggal di perusahaan itu, pengembangan 
karirnya berlanjut di CentrePark pada tahun 2005 hingga 
saat ini.

Andang bertugas untuk menganalisa dan merancang akses  
keluar-masuk (gate in/out) kendaraan saat parkir (traffic 
flow). Ia harus memastikan bahwa akses pengguna parkir 
harus proporsional. “Sama seperti rumah, mendesain area 
parkir juga tidak boleh sembarangan karena berkaitan 
dengan kenyamanan manusia. Luas koridor atau lorong 
parkir harus tepat agar lalu-lalang orang bisa leluasa. 
Termasuk harus dipikirkan bagaimana mengantisipasi 
antrean kendaraan yang masuk dan keluar supaya tidak 
berjubel,” ujar Andang yang tampak antusias bercerita.

Bicara soal lahan parkir, Andang dan timnya memiliki solusi 
desain area parkir di lahan terbatas khususnya di area 
perkotaan seperti Jakarta. Salah satunya adalah konsep 
double decker, dimana kendaraan ditempatkan pada lantai 
paling bawah atau basement, sedangkan lantai atas 
difungsikan sebagai tempat aktifitas lain.

Selain konsep double decker, mengembangkan titik-titik 
parkir yang terintegrasi dengan transportasi massal seperti 
commuter line, LRT dan MRT juga mampu mensiasati 
keterbatasan lahan. “Satu, pemerintah pasti sudah 
menyiapkan lahan di sekitar stasiun-stasiun, jadi pengelola 
parkir bisa bekerja sama untuk penyediaan lahan parkir. 
Kedua, kemacetan ke pusat kota atau jalan-jalan protocol 
bisa ditekan karena kendaraan pribadi tidak perlu lagi 
digunakan dari rumah ke kantor,” jelasnya.

Terlepas dari itu, delapan tahun bekerja di CentrePark 
Andang mengaku misi CentrePark sebagai perusahaan 
manajemen perparkiran bukan hanya bisnis semata. Lebih 
dari itu, CentrePark juga berkomitmen untuk memberikan 
ketenangan bagi pemilik kendaraan yang menitipkan 
kendaraannya. “Tujuan akhirnya kepuasan konsumen,” 
tambahnya.

Ia merasa, dari segi kualitas people CentrePark berani 
bersaing dengan perusahaan operator parkir asing. Hal itu 
yang membuat Andang tetap bersemangat mengimplemen-
tasikan keahliannya di CentrePark. Ia menekankan bahwa 
terus berinovasi dan mengikuti prosedur yang ditetapkan 
oleh persero adalah poin penting yang ia pegang dalam 
berkarier. “CentrePark merupakan perusahaan hypergrowth 
yang pertumbuhannya luar biasa karena perusahaan anak 
bangsa yang sudah cukup lama berjalan, sehingga dari segi 
prosedur dan proses bisnis sudah tertata dengan baik,” 
pungkas Andang.

 

Desain Lahan Parkir Tidak Boleh
Sembarangan

Profil Kini

Bersama :  Andang

PT Centrepark Citra Corpora menyadari bahwa kinerja 
perusahaan yang baik sangat penting bagi kelangsungan 
hidup dan kesejahteraan karyawan. Pengukuran kinerja 
bisnis memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan 
transparansi. Maka itu, CentrePark menerapkan akuntabilitas 
yang sistematis dan terukur untuk mengontrol keuangan 
perusahaan agar menghasilkan kinerja perusahaan dengan 
baik.

Berbagi informasi tentang penyelenggaraan kegiatan 
CentrePark secara benar dan jujur mudah didapatkan oleh 
seluruh pemangku kepentingan berkat implementasi sistem 
akuntabilitas yang baik tersebut. CentrePark memberikan 
informasi seluas-luasnya kepada pemegang saham dan 
rekan bisnis terkait pengelolaan keuangan yang transparan. 
Ini dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk memberikan 
pertanggungjawaban secara terbuka dan berimbang 
sekaligus aksesibilitas terhadap laporan keuangan. 

“Kami memiliki dorongan dalam diri untuk menyelesaikan 
tanggung jawab. Tanpa adanya tanggung jawab dan 
akuntabilitas, seorang karyawan biasanya tidak memiliki 
etika kerja yang baik. Ia hanya akan bekerja seperlunya dan 
tak berniat memberikan lebih. Namun, orang yang memiliki 
etika kerja maksimal akan bersedia mengemban tanggung 
jawab dari proyek yang mereka kerjakan. Mereka tak hanya 
menunjukkan kerja keras untuk memastikan bahwa proyek 
tersebut berjalan lancar, tetapi juga bersedia menerima 

tanggung jawab atas hasilnya. Mereka akan memberikan 
lebih dari yang diminta dan selalu memastikan bahwa 
mereka telah bekerja sebaik mungkin. Itulah maksud dari 
tanggung jawab yang akuntabel,” papar Jagatsyah, Chief 
Finance Officer PT Centrepark Citra Corpora.

Akuntabilitas yang baik mencerminkan kejujuran penyajian 
hasil dan posisi keuangan perusahaan. Selain itu, juga 
menggambarkan substansi ekonomi dari sesuatu kejadian 
atau transaksi. “Kami berkomitmen untuk memegang teguh 
sistem keuangan yang accountability, karena berpengaruh 
pada penentuan keputusan yang penuh kehati-hatian. 
Semuanya harus terukur karena menyangkut banyak pihak,” 
terangnya.

Perlu diketahui, setiap pekerjaan yang dilaksanakan dengan 
akuntable maka sudah pasti di sana terkandung nilai respon-
sibilitas. Karyawan tentu memegang peranan penting dalam 
menentukan sejauh mana perusahaan pantas menyandang 
predikat akuntabel. “Satu pekerjaan saja tidak dilakukan 
secara akuntabel, maka secara ‘hakikat’ perusahaan tersebut 
bisa dikatakan cacat nilai akuntabilitasnya,” ujar Jagat.

Akuntabilitas bukan hanya persoalan etika yang mengede-
pankan nilai baik atau buruk kinerja perusahaan. Lebih dari 
itu, akuntabilitas adalah mencerminkan kejujuran dan moral 
yang baik dari keseluruhan bisnis perusahaan.

Taat Bayar Pajak Adalah Kontribusi Signifikan CentrePark Untuk Bangsa
Event



Aplikasi online parkir, Parkee, terus melakukan  sosialisasi brand 
sekaligus fungsinya melalui berbagai promosi. Salah satunya 
adalah promo potongan harga bagi pengguna parkir CentrePark 
yang menginstall aplikasi Parkee. 

Promo tersebut antara lain cashback 20% atau maksimal 
Rp20.000 untuk satu kali bayar parkir di setiap merchant jika 
membayar parkir menggunakan e-wallet Go-Pay. Serta cashback 
50% bayar parkir pakai LinkAja. Periode promo berlangsung mulai 
24-30 Juni 2019 di 60 lokasi parkir CentrePark di Indonesia. 

Promo ini berlaku untuk mobil dan motor. Pengguna tinggal scan 
struk kode QR sebelum keluar parkir, lalu melakukan transaksi 
dengan satu dari dua dompet digital tersebut. “Bayar parkir jadi 
lebih gampang,” ujar Henry King, VP SmartPay and Technology 
CentrePark. 

Beberapa pusat perbelanjaan yang menerapkan promo ini adalah 
QBig Mall di BSD City, Tangerang, Mall Artha Gading di Kelapa 

Bayar Parkir CentrePark Melalui Parkee Lebih Hemat 50%
Promo Parkee x GoPay

Demi memberikan bekal dan menyiapkan tenaga kerja berkualitas 
yang siap bersaing di era globalisasi, PT Centrepark Citra Corpora 
menggelar pelatihan untuk karyawannya.

Melalui Divisi HR, CentrePark menggelar workshop bertema 
"CentrePark's Strategy dan Alignment" di Hotel Intercontinental 
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Selasa hingga Kamis, 
(23 - 25/April 2019) lalu.

Selama tiga hari berturut-turut seluruh peserta  ditempa ilmu 
tentang Integration Customercentricity, External & Internal 
Alignment. Juga berdiskusi tentang Internal Brand Alignment dan 
Sustainable Market Leadership. Materi diskusi dipaparkan 
langsung oleh Dr. Pram Shamdasani, Profesor berpengalaman  dari 
NUS Business School Singapore. 

Presiden Direktur CentrePark Charles Oentomo mengatakan, salah 
satu cara untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang andal di bidangnya adalah dengan terus  menempa 
kemampuan karyawannya melalui berbagai pelatihan-pelatihan 
konstruktif.

Siapkan Tenaga Kerja Andal, CentrePark Latih Karyawannya
Event

Penerapan uang elektronik (cashless) berimbas pada 
penggunaan sistem tap card (kartu tempel) pada transaksi 
bayar parkir oleh CentrePark.

Teknologi ini diterapkan untuk mengurangi waktu lamanya 
transaksi pada pintu keluar sehingga mencegah kemacetan 
karena pengguna parkir yang ingin meninggalkan area 
parkir terutama pada jam-jam tertentu. Melalui  tap in tap 
out (masuk & keluar), pengguna parkir   bisa memangkas 
waktu transaksi 7-10 detik dibanding parkir konvensional 
(menggunakan tiket parkir dan dilayani pembayaran 
dengan uang tunai). Penggunaan sistem ini juga diharapkan 
dapat mendukung salah satu program pemerintah yaitu 
Gerakan Nasional Non Tunai. 

CentrePark bekerjasama dengan empat bank terbesar yang 
juga telah dilibatkan dalam proyek e-ticket bus transjakarta 
dan kereta commuter line. Antara lain Bank Mandiri (e-Mon-
ey), BNI (BNI TapCash), BRI (Brizzi) dan BCA (Flazz). 
CentrePark merancang teknologinya lebih praktis dan 
efisien dengan mengintegrasikan produk non tunai 4 bank 
tersebut ke dalam satu system mesin reader. “Satu Reader 
untuk banyak kartu dari berbagai bank tentu lebih praktis 
dan fleksibel.” ujar General Manager Smartpay and 
Technology PT. Centrepark Citra Corpora, Anton S Darnado.

CentrePark menyediakan gate masuk kendaraan dengan 
sistem palang atau manless parking system. Nantinya di 
pintu keluar, petugas akan melakukan tap out untuk
mengetahui lama waktu parkir dan jumlah biaya yang harus 
dibayarkan. “Otomatis uang di dalam tap card itu akan 
terpotong sesuai tagihan parkir yang harus dibayarkan,” kata 
Sarjana Politeknik IT lulusan Institut Teknologi Bandung ini. 
Di beberapa kawasan parkir yang dikelola CentrePark, pihak 
bank rekanan sudah ada yang menyiapkan fasilitas  TOP UP 
ataupun penjualan kartu non tunai  di sekitarnya untuk 

memudahkan para pengunjung untuk melakukan isi ulang 
maupun membeli kartu non tunai.” jelas pria yang juga 
pernah menempuh pendidikan Magister Manajemen di 
Universitas Prasetya Mulya ini. 

CentrePark terus mensosialisasikan cara bayar parkir 
non-tunai melalui sistem tap in tap out. Hingga saat ini 
sudah ada empat area parkir CentrePark yang telah 
menerapkan full cashless Tap IN Tap OUT dengan menggu-
nakan konsep pengendalian dari Control Room, seperti  
Kawasan Gelora Bung Karno di  Senayan (Jakarta), Ciputra 
International Apartment (Jakarta), Voza Premium Office di  
Surabaya (Jawa Timur) dan Mall Festival Citylink Bandung 
(Jawa Barat). 

Menurut Anton, teknologi bisa memberikan impact  besar 
terhadap apapun,   termasuk bisnis perparkiran. “Adanya 
sistem  cashless di bisnis perparkiran akan meningkatkan 
akurasi, security dan efisiensi.  Cashless  lebih aman untuk 
perbankan dan manajemen parkir. Dari sisi operator   juga   
akan   semakin   sedikit   yang   akan   terlibat   karena   
semuanya   dikontrol oleh sistem.” pungkasnya.

 

Pakai Tap In Tap Out, Transaksi Pembayaran
Parkir Kendaraan Jadi Lebih Cepat

Teknologi – Cashless Payment using Electronic Money

Corporate Reputation atau Reputasi Perusahaan memiliki 
peranan penting bagi keberhasilan bisnis sekaligus menjadi 
salah satu intangible asset (aset yang tidak berwujud) yang 
dimiliki   oleh PT CentrePark Citra Corpora (CentrePark). Untuk   
mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan dari   
konsumen dan rekan   bisnis, CentrePark   sangat mempertim-
bangkan bagaimana citra yang dikomunikasikan  perusahaan 
dari waktu ke waktu dibanding pesaing yang relevan. 

Beberapa tahun terakhir, pengetahuan masyarakat   tentang 
kegiatan dan isu  mengenai CentrePark terus meningkat, 
khususnya di luar kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, 
Depok,Tangerang, Bekasi) seiring dengan makin tingginya 
kebutuhan akan keterbukaan informasi dikalangan 
masyarakat. “Konsumen  juga  sering  menceritakan   pengala-
man pribadinya ke media sosial mengenai pelayanan kami. 
Memang betul,  word of mouth  dan perhatian media mampu 
mempercepat proses informasi dari one people to many 
people,” ujar Bennydictuss Kartika Budi Surjanto, General 
Manager Operational (Luar Jabodetabek) CentrePark. 

Selain bisnis berjalan sesuai target, reputasi yang baik juga 
mempermudah CentrePark untuk menarik lebih banyak calon 
karyawan yang berkualitas. Sistem atau teknologi baru yang 
diluncurkan juga lebih mudah diterima oleh konsumen 
sehingga brand loyalty dan market share juga akan turut  

berdampak positif. “Tujuan akhirnya meningkatkan ketertarikan 
investor  dan memperkuat   kredibilitas perusahaan. Tentu hal 
itu merupakan harapan dari  beberapa group stakeholder 
terhadap performa perusahaan,” jelas Budy, sapaan akrabnya. 

Sejumlah strategi kami terapkan untuk mencapai hal itu. 
Koordinasi tim yang baik salah satunya. Seluruh stakeholder  
hingga karyawan   CentrePark di lapangan   bersama-sama 
berupaya meningkatkan kualitas diri dan menjaga nilai-nilai 
perusahaan. Keterbukaan dan saling mempercayai antar 
karyawan membuat ide-ide cemerlang mudah bermunculan. 

“Kami memberikan ruang eksperimen dan kreativitas kepada 
karyawan untuk berkarya sebagus mungkin  asalkan sesuai 
dengan   prosedur, peran, tanggung jawab  dan keterbatasan 
otoritas masing-masing,” terangnya. 

Meski begitu, kegiatan tim CetrePark tidak hanya fokus pada 
hasil tetapi juga pada proses dan isi. Manajemen selalu 
mengevaluasi fungsi dan proses yang sudah dilakukan secara 
regular. Selain kualitas sumber daya manusia yang kredibel, 
tentu pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana 
pada setiap area parkir yang kami kelola terus dilakukan. 
Termasuk sistem bayar   non-tunai (cashless)  yang sudah kami  
terapkan di banyak area  pengelolaan parkir di Indonesia.

 

Kualitas SDM dan Sistem Teknologi Adalah
Akar Reputasi Perusahaan

Fokus Utama

Satu Reader untuk banyak kartu dari berbagai bank 
tentu lebih praktis dan fleksibel.

Kembalikan Barang Temuan, ‘2 R’ Patut Diacungi Jempol
Fitur Perparkiran

Rosmiati
Kasir Mall Panakkukang Makassar

Razali
Attendant CentrePark Grand Mall Singkawang

Bagi Rosmiati dan Razali, perilaku yang baik bukan hanya 
tentang kejujuran , tapi melayani konsumen dengan kesung-
guhan hati. Godaan untuk ‘menyimpan’ barang temuan tentu 
sangatlah besar. “Tapi apakah itu berkah? tentu tidak!,” ujar 
Razali, attendant Singkawang Grand Mall, Pasiran, 
Singkawang, Kalimantan Barat. Alasan Razali jelas sekali 
mengapa ia mengembalikan handphone milik Herlin (23), 
pengguna parkir CentrePark, yang ia temukan di area parkir 
motor, Maret lalu. 

Hal serupa dilakukan Rosmiati. Meski baru hitungan bulan 
bekerja sebagai kasir, Rosmiati berkomitmen melayani 
konsumen dengan jujur, baik dan bisa dipercaya. “Yang 
penting kerjaan saya lancar, itu sudah bersyukur,” kata Ros.

Bulan Juni lalu, Rosmiati yang sehari-hari bertugas sebagai 
kasir di gate keluar area parkir Mall Panakukang, Makassar, 
Sulawesi Selatan, tampak sibuk melayani pengunjung mall 
yang akan keluar dari area parkir. Sore itu, pengguna parkir 
bernama Kusmawati (32) melakukan transaksi bayar parkir. 
Sekian menit setelah bayar parkir, Kusmawati beranjak pergi 
dengan motornya tanpa sadar dompet yang ia letakkan di 
front bag (bagasi depan) motor matic nya terjatuh. Beruntung 
Rosmiati melihatnya. “Saya sempat teriak, tapi ibunya keburu 
ngegas motor. Pas saya buka dompetnya, ada uang 100 ribu 
rupiah banyak. Makanya langsung buru-buru saya serahkan 
penemuan barang ini ke supervisor,” ceritanya.

Rosmiati dan Razali mengaku “Nggak ada pikiran buat ambil 
barang itu karena memang bukan hak saya. Mengembalikan 
barang milik orang lain wajib hukumnya, apalagi saya bekerja 
di bidang pelayanan, kepercayaan nomor satu” terang pria 
bernama lengkap Muhammad Razali.

CentrePark komitmen tidak hanya berbisnis semata, namun 
juga memiliki tanggung jawab penuh untuk mengasah moral 
seluruh karyawannya. Moral itu penting di mana pun kita 
berada. Moral yang baik akan melahirkan kepercayaan yang 
berkesinambungan. Kinerja bisnis yang baik tentu secara tidak 
langsung tumbuh berkat karakter sumber daya manusia nya 
yang tangguh, jujur dan bertanggung jawab.

Bayangkan, kedua pusat perbelanjaan 5-6 lantai itu adalah 
salah satu mall terbesar di kota dua kota tersebut. Area parkir 
Mall Panakkukang contohnya, setiap hari mampu menampung 
1.600-1.800 unit motor dan 1.100 unit mobil. Artinya, peluang 
menemukan barang berharga tertinggal atau terjatuh di area 
parkir tentu bisa terjadi kapan pun. Namun, berkat nilai 
kejujuran dan etika melayani konsumen dengan baik, seluruh 
karyawan CentrePark yang bertugas di lapangan mampu 
menahan untuk tidak menggunakan barang milik orang lain 
tanpa izin.

Golden Heart – Maret 2019

Kegiatan tim CetrePark tidak hanya berfokus pada hasil 
tetapi juga pada proses dan isi

Bersama : Budy SurjantoBersama : Anton S. Donardo

Centrepark.id@Centrepark.idCentrepark.id www.centrepark.co.id

Sosial MediaKunjungi

Gading, Jakarta Utara, CentrePoint di Medan, SumatraUtara   dan   
lain   sebagainya. “Promo ini   cocok untuk kalangan   milenial yang 
sangat intens menggunakan   mobile aplikasi dan   senang dengan 
promosi-promosi.   Mereka sangat diuntungkan,” terang Henry. 

Dengan  memanfaatkan   penawaran diskon oleh   CentrePark dan 
Parkee   itu, pengguna parkir bisa mendapatkan potongan tarif 
parkir yang sangat menghemat pengeluaran.


