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Jumlah kendaraan yang terus terkerek naik tiap tahun 
seiring dengan massifnya pembangunan infrastruktur 
dan kawasan bisnis di pusat kota tidak melulu 
berdampak negatif. Kondisi semacam ini memiliki 
potensi bisnis yang sangat luar biasa. Dilansir Kontan, 
5 Desember 2017, potensi bisnis parkir di ibukota 
diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,8 triliun per tahun. 
Apalagi tarif parkir terus naik sehingga potensinya 
semakin besar. Itu sebabnya PT Centrepark Citra 
Corpora, layanan jasa parkir merek Centrepark, 
menggarap bisnis ini, terlebih lahan parkir di Jakarta 
bertambah sulit diperoleh.

Direktur Keuangan CentrePark A Khiong, mengatakan, 
CentrePark yang sudah menjadi operator untuk 260 
lokasi parkir milik pemerintah maupun swasta optimis, 
bisnis pengelolaan parkir ke depan prospeknya masih 
sangat baik. Terlebih ada wacana kebijakan pemerintah 
menaikkan tarif parkir. Efeknya sangat positif, termasuk 
pebisnis lahan parkir bakal lebih cepat balik modal 
atau mencapai break event point (BEP). 

Target pencapaian BEP wajib difokuskan bagi sebuah 
perusahaan pengolaan parkir, lantaran investasi awal 
untuk memulai bisnis parkir tidaklah murah. Mulai dari 
ratusan juga hingga miliaran rupiah, tergantung jumlah 
akses dan properti yang digunakan untuk area parkir. 
Setiap tahun Centrepark mematok pertumbuhan 
pendapatan rata-rata 20-30 persen dengan target 
penambahan 70 lahan parkir baru per tahun. Dengan 
sejumlah keunggulan, baik dari sisi tenaga manusia, 
teknologi dan infrastruktur, CentrePark siap memberi-
kan pelayanan terbaik bagi mitra bisnis maupun 
pelanggan. CentrePark membekali SDM nya dengan 
pelatihan rutin baik soft maupun hard skill. Aplikasi 
teknologi yang mendukung sistem perparkiran secara 
mandiri memungkinkan pengembangan dapat dilaku-
kan sesuai dengan kebutuhan klien (custom). 

“Target pengembangan ke depan, seluruh 
lokasi yang kami kelola akan didorong ke 
skema pembayaran non tunai.” - A khiong

Tahun 2018 Transaksi Mudah dan Cepat,
CentrePark Bergegas Menuju Era Cashless
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Gerakan Non Tunai
Sadar jumlah penduduk Indonesia didominasi kaum 
milenial yang hidupnya serba praktis, cepat dan efisien, 
PT Centrepark Citra Corpora memplot bisnisnya tahun 
depan sudah menerapkan skema pembayaran non 
tunai (cashless). Saat ini, 80-90 persen pembayaran 
masih menggunakan uang tunai, sisanya e-money Bank 
Mandiri dan flash BCA. 

Strategi yang dilakukan antara lain menambah kerja 
sama dengan perbankan lain agar semakin banyak 
transaksi yang bisa dilakukan. “Target pengembangannya 
seluruh lokasi yang kami kelola akan didorong ke 
cashless. Karena itu, kami tengah menyiapkan diri baik 
dari sisi sistem, teknologi dan SDM,” ungkap lulusan 
Ekonomi Akuntansi di Trisakti School of Management, 
Jakarta, ini. 

Bisnis operator parkir, lanjutnya, memerlukan kecepatan 
dan tim yang komplit agar mampu bersaing. Karena itu, 
CentrePark tidak hanya fokus mengontrol kualitas SDM 
tapi juga meningkatkan inovasi sistem, teknologi dan 
infrastruktur. “Seluruh perangkat, baik tenaga karyawan, 
sistem, teknologi dan infrastruktur harus berjalan 
seirama karena jaringan bermasalah tidak kulonuwun 
(permisi), artinya bisa terjadi kapan saja dan seluruh staff 
harus siap dan cepat tanggap,” terangnya.
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Jakarta - CentrePark, perusahaan penyedia jasa operator 
dan manajemen perparkiran di Indonesia menyalurkan 
bantuan kemanusiaan kepada warga sekitar Gunung 
Agung di Bali. Bantuan berupa uang tunai senilai Rp 
10.000.000 itu ditujukan bagi warga yang beberapa 
waktu lalu merasakan dampak peningkatan aktivitas 
vulkanik gunung tersebut, melalui kerja sama dengan 
Aksi Cepat Tanggap (ACT), sebuah organisasi masyarakat 
yang fokus pada penyaluran bantuan kemanusiaan.

Aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari komitmen 
CentrePark untuk terus berkontribusi kepada masyarakat 
di wilayah destinasi wisata, khususnya Bali sebagai 
salah satu destinasi wisata populer di Indonesia. 
Business Development Director CentrerPark Janti Rusli 
menyerahkan bantuan kemanusiaan yang diwakili Panca  

Irawan selaku Public Relations ACT Foundation, di kantor 
pusat CentrePark di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 
beberapa waktu lalu. “Aktivitas ini sebagai bagian dari 
program Corporate Social Responsibility (CSR), demi 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan 
masyarakat yang membutuhkan,” ujar Janti.

Program CSR penting bagi CentrePark karena menjadi 
komitmen perusahaan untuk peduli dengan lingkungan 
sekitar. “Kita pernah berkunjung ke panti jompo, ke 
yayasan anak cacat dan panti asuhan, juga mendesain 
area terbuka hijau di beberapa kawasan di Jakarta,” 
terangnya. Saat ini perusahaan tengah menyiapkan 
program CSR berupa pemberian beasiswa program 
sarjana bagi para karyawan lapangan CentrePark.
“Secepatnya akan segera kami realisasikan,” tutupnya.

CentrePark Gelar Program
Kemanusiaan Untuk
Korban Gunung Agung

Event

Peduli sesama melalui Program CSR

CMCS aplikasinya sangat mudah dan simple. Ketika 
kendaraan konsumen memasuki area parkir on street, 
petugas CentrePark akan menghampiri dan langsung 
mengetik nopol kendaraannya, kemudian menyerahkan 
tiket parkir yang sudah dicetak di mobile printer ke 
pemilik mobil. Konsumen bisa membayar sewa tempat 
parkir di muka (dengan hitungan flat) atau bayar nanti 
saat kendaraan akan keluar. Pilihan lain CVS. Ini layanan 
parkir valet, semuanya akan dilayani oleh petugas 
CentrePark mulai dari depan lobby gedung. Setelah beres 
memotret kabin dalam mobil, petugas akan menyerah-
kan tiket yang sudah dicetak melalui mobile printer. 
Dengan teknologi Android Mobile Cashier, pelayanan jadi 
lebih efisien, cepat dan efektif. Data seluruh kendaraan 
tercatat detail dan real time di database pusat CentrePark, 
sehingga memudahkan pengelola gedung memantau 
laporan baik dari jumlah kendaraan yang masuk dan 
keluar, maupun pendapatan dari jasa parkir. 

Perkembangan teknologi yang begitu pesat memungkinkan 
segala sesuatunya dilakukan melalui ponsel pintar 
(smartphone). Layanan pesan antar (pick up services) 
sebagai tren baru yang semakin digandrungi pun 
membuat masyarakat urban, khususnya generasi kini 
cenderung mager alias malas gerak. Bayangkan saja, 
anda bisa pesan apapun melalui aplikasi pesan antar di 
genggaman smartphone. Tak perlu jauh-jauh ke toko, 
tinggal duduk manis di rumah lalu barang sampai di 
tangan. Menangkap tren itu, penyedia jasa operator 
perparkiran CentrePark, dua tahun terakhir mengem-
bangkan software berbasis teknologi paling mutakhir di 
kelasnya, bernama Android Mobile Cashier. Teknologi ini 
menjadi solusi penerapan manajemen parkir yang 
efisien, efektif, akurat dan profesional. Terdapat dua jenis 
layanan, yaitu CentrePark Mobile Cashier System (CMCS) 
dan CentrePark Valet System (CVS) yang dikembangkan  
khusus untuk area parkir terbuka (on street).

perusahaan dan karyawan. Strategi koordinasi internal 
juga terus ditingkatkan demi memenuhi standar yang 
mumpuni. Mereka memilih pendekatan inovatif, seperti 
mencari pasar baru, lebih mendengar pelanggan, dan 
mengandalkan teknologi baru.

CentrePark menyiapkan proses rekruitmen yang selektif 
dan ketat guna memperoleh SDM yang benar-benar 
berkualitas, termasuk sigap dalam mengidentifikasi 
masalah dan menciptakan solusi yang konkret. Setiap 
karyawan dibekali sikap cepat tanggap, komunikatif, 
ramah dan solutif. Apalagi seluruh divisi di tempatkan di 
bawah satu atap sehingga memudahkan komunikasi. 
“Kami sering mengadakan briefing singkat tentang 
kedisplinan, komunikasi, sales dan lain sebagainya. Dan itu 
perlu sekali untuk menggembleng kualitas seluruh SDM 
CentrPark karena bisnis ini dinamis dan terus berkem-
bang,” papar Henry yang punya latar belakang pendidikan 
Teknologi Informasi ini.

Dengan praktek pengelolaan SDM yang berlandaskan 
kesuksesan bersama, CentrePark selalu menekankan 
kepada seluruh karyawannya untuk fokus ke visi perusa-
haan yaitu menjadi perusahaan jasa dan manajemen 
perparkiran terbesar di Indonesia. “Saya rasa visi adalah 
hal yang terpenting dan bukan hanya sekadar slogan 
perusahaan. Semua pekerjaan dilandasi visi ini, termasuk 
pola training yang mumpuni di berbagai jenis departemen 
supaya on-boarding process bisa lebih smooth dan semua 
karyawan mengerti visi perusahaan,” tandasnya penuh arti. 

Dalam mengelola bisnis perparkiran, Centre Park mengacu 
pada “The 3 Pillars”, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), 
teknologi dan infrastruktur. Sesuai motto perusahaan 
“Your Trusted Partner”, selain teknologi dan infrastruktur 
terkini, SDM diplot sebagai pilar utama bagi CentrePark 
karena karyawan adalah eksekutor di lapangan. SDM yang 
tangguh menjadi satu hal yang mutlak agar perusahaan 
dapat meraih kepercayaan mitra bisnis dan konsumen. 
“SDM merupakan citra maupun perwakilan dari perusa-
haan. Sebagai contoh bagaimana sikap dan ucapan atau 
salam dari karyawan di lokasi saat menghadapi pelang-
gan,  juga bagaimana cara mereka menanggapi setiap 
komplain dan bersikap jujur serta bertanggung jawab atas 
tugas yang diberikan. That’s why di internal kami ada 
program reward untuk mengapresiasi setiap prestasi SDM 
dilokasi manapun,” ujar General Manager Business 
Development CentrePark, Henry King.

Kunci utama strategi sukses CentrePark adalah bagaimana 
caranya menghasilkan layanan prima dan unggul. Meski 
rata-rata karyawannya generasi milenials, pihaknya tidak 
asal pilih. CentrePark mengutamakan calon karyawan 
yang memiliki gairah bekerja, menyukai tantangan dan 
tidak takut mencoba hal-hal baru selama itu positif bagi 

“Kepercayaan dibangun dengan konsistensi.” 
- Lincoln Chafee

Tidak Punya Garasi, Anda Boleh Parkir Mobil Di Sini
News Update

menampung mobil, dimana lokasi yang disarankan untuk 
memarkirkan kendaraan? Warga DKI Jakarta yang tidak 
memiliki garasi atau memiliki garasi namun tidak muat 
lagi untuk menampung jumlah mobil, boleh memarkir 
mobilnya di lapangan atau area luas lainnya kecuali di 
Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Sebab, fungsi 
RPTRA adalah untuk wadah berkumpul masyarakat. “Bagus 
malahan (kalau di lapangan terbuka), disediakan oleh 
masyarakat situ. Asalkan tidak mengganggu ruang publik 
seperti jalan terutama di jalan-jalan sempit. Kenapa 
tidak?” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, saat masih 
menjabat sebagai Gubernur, Kompas.com (18/9/2017).

Jakarta – Belakangan aturan tidak boleh parkir mobil di 
badan jalan ramai diperbincangkan warga DKI Jakarta. 
Terutama untuk mobil yang diparkir di halaman komplek 
perumahan. Contoh di Jalan Pinang Emas, Pondok Pinang, 
Jakarta Selatan, setiap hari ruas jalan ini dilengkapi portal 
dengan aturan buka tutup cukup ketat. Setelah portal 
ditutup pada pukul 21.00 WIB, para penghuni sekitar Jalan 
Pinang Emas memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. 
Padahal, aturan tentang kewajiban pemilik kendaraan 
bermotor harus memiliki garasi jelas tertuang dalam Pasal

140 perda tentang transportasi. Lantas, 
jika garasi dan carport di rumah tidak muat
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Honesty, Excellence, Accountability, Respect, Teamwork
CentrePark memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi tolak ukur dalam 
melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya baik kepada klien 
maupun para karyawannya.

H E A R T

Agaknya prima atau excellence menjadi prioritas pencapaian 
dalam sebuah bisnis. Bergerak di sektor mana pun, 
kemampuan memberikan pelayanan prima dan unggul 
menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Menyadari hal itu, PT 
CentrePark Citra Corpora, perusahaan penyedia operator 
jasa parkir ternama di Indonesia merek CentrePark, 
memplot excellence menjadi satu diantara lima nilai 
prioritas yang menjadi prinsip perusahaan dalam 
menjalankan bisnis. Lebih dari sekadar memberikan 
pelayanan komunikasi yang baik seperti senyum manis, 
keramahan dalam berbicara dan cekatan dalam pelayanan, 
namun penerapan nilai excellence di CentrePark juga 
ditekankan dari sisi kualitas, termasuk inovasi layanan dan 
teknologi. Teknologi yang canggih, mudah diterapkan dan 
efisien dalam waktu dan biaya tentu saja mampu menekan 
zero defect atau kesalahan-kesalahan yang disebabkan 
oleh kurangnya fasilitas dan perhatian pada pelayanan. 
Fokus yang ingin dicapai adalah memberikan kepuasan 
kepada mitra maupun pelanggan. 

Pak Samsu Alam, Operational Director mengatakan bahwa, 
pelayanan prima atau excellence adalah standarisasi 
pelayanan dan komitmen yang diberikan dan dijamin oleh 
CentrePark. Selain untuk memberikan pelayanan unggul 
kepada pelanggan dan mitra bisnis, tentu diharapkan 

dapat menciptakan kepercayaan kepada mitra bisnis dan 
pelanggan lantaran mereka merasa diperhatikan 
segala kebutuhannya. Asosiasi Mail Order Nasional 
Amerika Serikat dalam penelitiannya menyebut: 
kenaikan 5% kepuasan karyawan mampu mendorong 
kenaikan 1% kepuasan pelanggan yang pada akhirnya 
menyebabkan peningkatan laba 0,5% pada perusahaan.

Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif 
seperti sekarang ini, keunggulan baik dari pelayanan, 
produk maupun penerapan teknologi terbaru menjadi 
tolok ukur kelangsungan sebuah bisnis. Tenaga kerja 
lulusan dari universitas paling baik pun tidak akan 
menjamin keberhasilan sebuah perusahaan jika dalam 
diri karyawan tersebut tidak dibenamkan pelayanan 
yang tulus dan prima kepada seluruh pelanggan. Dan 
CentrePark menangkap hal itu sebagai acuan dalam 
berbisnis hingga saat ini.

Bagaimana sulitnya prosedur back office dan upaya 
CentrePark sebagai penyedia jasa operator parkiran 
dalam memenuhi kualitas pelayanan, mitra bisnis dan 
pelanggan ‘tutup mata’ dengan hal itu. Yang mereka 
utamakan adalah pelayanan prima dari CentrePark. 
Karena itu, nilai excellence menjadi penting bagi kami 
terlepas dengan profitabilitas yang perusahaan raih.

Pada intinya, CentrePark selalu berupaya memahami 
mitra bisnis dan pelanggan agar kami tahu bagaimana 
memberikan pelayanan terbaik sehingga memberikan 
kesan yang melekat di hati mitra bisnis dan pelanggan. 
Yang paling terpenting, seluruh rekan dan mitra bisnis 
serta pelanggan pengguna jasa CentrePark mendapat-
kan apa yang telah kami janjikan dan melampaui 
harapan mereka. 

“Pelanggan lebih membutuhkan pemenuhan 
janji walaupun secuil ketimbang banyak hal 
tapi masih berupa harapan."
- Robert Johnston dan Graham Clark

Pelayanan Excellence, Sebuah Keharusan
Demi Kepuasan Mitra Bisnis dan Pelanggan
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CentrePark Digaet Sebagai Operator Gedung Mal 
Pelayanan Publik Kota Batam

News Flash

Melaksanakan CP WAY sebagai bentuk bekerja dengan tanggung jawab 
dan melayani dengan hati dan nurani

Kendati belum ada seremonial pembukaan secara resmi, 
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam sudah beropera-
si hampir dua minggu. Pemerintah Kota (Pemkot) masih 
menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk acara 
peresmiannya. “Kami masih menunggu dari pusat. Biar 
Pak Presiden nanti yang meresmikan," kata Wali Kota 
Batam HM Rudi di Batam, Kepulauan Riau, seperti dinukil 
dari Batampos, belum lama ini. 

MPP Batam berlokasi di Gedung Sumatera Expo. Rencana 
awal, Presiden Jokowi melakukan peresmian pada Rabu 
(13/12) lalu. Namun peresmian belum terlaksana karena 
Jokowi harus menghadiri pertemuan internasional di Turki. 
Meski begitu, masyarakat sudah bisa memanfaatkan fasilitas 
pelayanan terpadu yang ada di sana.

MPP kota Batam melayani 416 perizinan dan non perizinan-
mencakup 30 instansi dan perbankan yang bernaung di 
bawah MPP. Tidak hanya pelayanan dari Pemerintah kota 
Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, namun juga ada 
dari Kepolisian, Imigrasi, Kementerian Agama, Bea Cukai, 
BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya. “Masyarakat tidak lagi 
harus datang ke kantor instansi terkait karena semua sudah 
berada dalam satu gedung,” ucap Rudi.

Sejumlah fasilitas tersedia seperti layar monitor bagian 
depandlengkapi denah digital. “Tinggal dioperasikan. 
Akan ada petugas yang memandu jika ada warga yang 
ingin bantuan cara menjalankan aplikasi," ujarnya.Pada 
konter berikutnya, ada entry data pada semua fungsi 
layanan. "Semua dokumen harus masuk ke sistem dulu. 
tidak ada data manual semua ke sistem online. Kami akan 
membantu proses layanan bisa jalanan," katanya.

Untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang mengu-
rus segala dokumen, pemerintah menggandeng PT 
CentrePark Citra Corpora, perusahaan jasa operator 
perpakiran di Indonesia merek CentrePark, untuk menge-
lola lahan parkir kendaraan bermotor di gedung tersebut. 

Area ManagerCentrePark Batam Harefa menyebut, 
sedikitnya tersedia 700 lot parkir untuk menampung 500 
unit motor dan 200 unit mobil. “Untuk mempercepat 
pelayanan, kami menggunakan teknologi dispenser 
mainless sebagai pencatatan tiket kendaraan. Juga lima 
orang personil yang siap bertugas melayani pemilik 
kendaraan,” kata Harefa.

Sejauh ini di Indonesia baru tiga daerah yang sudah 
memiliki Mal Pelayanan Publik. Diantaranya DKI Jakarta, 
Surabaya dan Banyuwangi, serta menyusul kemudian 
MPP di Kota Batam. 

2018
HAPPY NEW YEAR Wishing you a blessful year, filled 

with new hope, new aspirations, 
and new happiness

Melayani dengan
Ketulusan, Memberi
yang Terbaik


