Profil Kini

Menjadi Nomor Satu Dalam Bisnis
Manajemen Perparkiran yang Modern

Fokus Utama

Perparkiran Modern yang Cepat dan
Mudah dengan Sistem Auto Payment

“Kami akan terus berinovasi sebagai
perusahaan manajemen perparkiran yang
modern tanpa meninggalkan prinsip Honesty
kami.” - Charles Oentomo
7 Tahun lamanya CentrePark berkiprah pada bisnis
perpakiran nasional, namun hebatnya bisnis yg di
geluti salah satu anak bangsa ini telah mengelola
lebih dari 240 lokasi dan di 34 kota yang tersebar di
seluruh Indonesia dengan lebih dari 5.000 karyawan.
Berawal dari pengalamannya mengelola manajemen
perparkiran sewaktu di perusahaan Sun Parking,
Charles Oentomo (35 Tahun) hingga terakhir sebelum
ia akhirnya mengundurkan diri, telah menjabat sebagai
Deputi Direktur Business Development. Tugasnya saat
itu adalah membangun tim pengembangan bisnis di
230 lokasi. Berkat dari banyaknya pengalaman di
lapangan dan banyaknya klien besar yang tersebar di
seluruh Indonesia, membuka pemikirannya untuk
membuat satu perusahaan manajemen perparkiran
yang murni dimiliki bangsa sendiri, Indonesia. “Masak
harus terus dikuasai asing? Kita sebagai anak bangsa,
harus berani untuk mendedikasikan diri, gimana cara
membuat sesuatu inovasi untuk negara tanpa
embel-embel kepemilikian asing.” Tutur Charles,
Direktur Utama PT. CentrePark Citra Corpora.
Meski urusan parkir terlihat sepele, faktanya bisnis jasa
pengelolaan parkir professional di Indonesia dikuasai
oleh pihak asing. Kondisi memprihatinkan itu
mendorong Charles Oentomo bertekad mengibarkan
bendera Indonesia di ranah bisnis parkir. Maka pada
November 2009, Charles mendirikan PT CentrePark
Citra Corpora yang mengelola bisnis perpakiran dengan
nama merek CentrePark. Perusahaan asli Indonesia
yang berlokasi tepat di Jakarta Pusat. Meskipun
berhadapan dengan sejumlah perusahaan asing,
CentrePark hanya butuh waktu 5 tahun untuk bisa
menjadi perusahaan manajemen perparkiran terbaik di
Indonesia dilihat dari sisi pengelolaan lahan dan aset.

“Kami didik mereka, sehingga skill yang dimiliki tidak
hanya untuk menjadi petugas parkir, petugas
lapangan ataupun petugas kasir. Tetap kami ingin
lebih membangun mereka menjadi manusia yang
benar-benar mempunyai cita-cita agar kehidupannya
lebih baik.” Tandas Charles penuh senyum. Hingga saat
ini, CentrePark merupakan perusahaan jasa perpakiran
nomer satu di Nasional. “Kami akan selalu membuat
inovasi, memperbaiki kualitas dan memberdayakan
SDM lebih banyak lagi sebagai misi untuk lari mengejar perusahaan asing dan melampauinya. Kita orang
Indonesia
dan
kita
bisa.” Tutup
Charles

Sistem Auto Payment
Untuk Manajemen
Parkir yang Lebih Baik

Bersama: Chintia Lim

Bersama: Charles Oentomo
Lulusan S1 teknologi Informasi Bina Nusantara Jakarta
ini mengklaim, pendirian CentrePark mengacu pada 3
ﬁlosoﬁ, yakni Cengli (Fair), Cincai (Kompromi), Cuan
(menguntungkan). ”Jadi mengembangkan bisnis ini tidak
boleh kemaruk. Semua harus Fair, saling percaya, dan
saling menguntungkan untuk jangka panjang.” Kata Pria
kelahiran Manado, 9 Juni 1982 ini. Ketika awal memulai
CentrePark, menurut Charles, tidak terlalu sulit untuk
meyakinkan calon klien. Pasalnya, dia sudah memiliki
jejaring yang kuat dan baik dengan relasi-relasi bisnis
sebelumnya. Dengan rekam jejak baik yang seperti ini,
positifnya CentrePark banyak menggaet klien-klien
baru. Menurut Charles, masalah yang sering dihadapi
justru dari segi permodalan. Pasalnya, berbisnis
perparkiran itu membutuhkan modal yang cukup besar.
Contohnya, untuk membuka lahan parkir baru saja
membutuhkan dana miliaran rupiah, karena itu Ia
berharap agar kalangan perbankan nasional juga bisa
mendukung bisnis perpakiran ini dengan membuat
aturan dan mekanisme yang lebih baik, termasuk dalam
hal penyediaan penyaluran kredit. “Agar perusahaan
perparkiran lokal dan nasional ini bisa berkembang
lebih pesat hingga dapat juga memberdayakan lagi
SDM yang berkualitas disamping memberikan kesempatan lebih banyak lagi pada anak bangsa yang juga
sedang mencari lapangan pekerjaan. CentrePark
meyakini bahwa SDM adalah kekuatan utama untuk
perusahaan menyediakan jasa parkir.” Ungkap Charles.
Terkait inovasi di bidang SDM ini, CentrePark adalah
satu-satunya perusahaan jasa pengelola parkir di
Indonesia yang mendirikan pusat pelatihan Success
Service School. Materi yang diajarkan adalah tentang
jasa perparkiran, keamanan / sekuriti hingga jasa
kebersihan.

Fitur Perparkiran

“Jika Anda tidak tetap
relevan dengan
perkembangan yang ada,
bersiaplah terdegradasi
oleh sekitar Anda.”
- Bernard Kelvin Clive

CentrePark tetap dengan komitmennya menjadi nomor satu dalam bidang
manajemen parkir saat ini menghadirkan sistem Auto payment sebagai bagian
dari jasa layanannya. Sistem besutan dari HUB teknologi ini akan memudahkan
client kami dengan berbagai macam ﬁtur yang terkandung didalamnya. Dengan
ﬂexibilitas yang terukur sistem Auto payment memberikan solusi bagi para
pengguna jasa parkir modern yang menginginkan akses yang cepat dan mudah
saat melakukan transaksi di pos keluar.

Sistem manajemen parkir yang
modern, akses cepat dan mudah

Tentunya hal ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi klien kami untuk
menjadi yang terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik di berbagai area
bisnisnya yang membutuhkan manajemen parkir. Sistem ini sangat mudah

dioperasikan dengan terintegrasi melalui web-based dan mobile application serta dapat dikembangan semaksimal
mungkin sesuai dengan keinginan dari klien mulai dari monitoring, manajemen parameter, analisis data, laporan,
hingga konﬁgurasinya. Kami percaya dengan adanya sistem Auto Payment ini, CentrePark dapat terus mewujudkan
sebagian dari misi utamanya yaitu menjadi yang terdepan dalam teknologi dan infrastruktur.

Kami percaya bahwa dengan inovasi ini akan
memberikan klien kami sebuah solusi yang modern
dan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para
pelanggan setianya. Berbasis pengalaman yang telah
kami miliki, kami menjamin 100% keberhasilan
implementasi sebagai komitmen kami menjadi “Your
Trusted Partner”.

News Update

Sistem Zonasi Parkir
dan Pengurangan
Jumlah Lahan Parkir

Event

Sumber: Newsdetik.com

Jakarta – Pemprov DKI Jakarta terus mendorong warga
beralih ke transportasi umum. Setelah merencanakan
pelarangan motor, Pemprov DKI akan mengkaji penerapan sistem parkir per zonasi. Saat ini perencanaan
penerapan tarif parkir masih dalam pengkajian, adanya
sistem zonasi diberlakukan nantinya agar dapat
mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan
pribadi ke transportasi publik.
Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji rencana penerapan
tarif parkir berdasarkan zonasi. Gubernur DKI Jakarta
Djarot Saiful Hidayat menyebut penerapan tarif berdasarkan zonasi bertujuan untuk mendorong masyarakat
beralih dari yang menggunakan kendaraan pribadi ke
transportasi publik. “Untuk zona parkir juga harus kita atur
berdasarkan zonasi. Ring 1 itu tentu lebih mahal. Yang di
on the road itu lebih mahal daripada yang off road. Yang
gi
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CentrePark berkomitmen untuk senantiasa melayani
dan memberikan yang terbaik bagi para pengguna
jasanya. Salah satunya dengan didukung oleh
teknologi terkini yang menghadirkan ﬁtur
perparkiran dengan sistem Auto payment. Berbasis
HUB teknologi dari Zeag, sistem ini memudahkan
para pengguna jasa layanan parkir untuk dapat
membayar retribusi parkir melalui station yang
tersedia. Pengguna jasa layanan parkir cukup
melakukan transaksi pembayaran menggunakan
cash, kartu debit atau kartu kredit pada mesin yang
tersedia di setiap station. Dengan teknologi tersebut
akan mengurangi antrian di pos keluar, pengendara
cukup hanya melakukan proses memasukan tiket
atau tap RFID pada mesin dispenser kemudian gate
akan terbuka; Tidak ada lagi kasir di pos masuk dan
pos keluar. Setiap transaksi yang tercatat akan
tersusun menjadi data sistematis dengan sistem
report yang memudahkan Anda untuk melakukan
evaluasi
secara
periodik
dan
online.

ring 1 di mana? Itu lebih mahal, ring 2 lebih murah, ring
3 lebih murah lagi sehingga kita bisa adakan seperti itu
dan perilaku berlalu lintas ini juga harus kita tata sejak
sekarang.” kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka
Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8). – kumparan.com
Selain zonasi parkir, ditargetkan juga konsep ‘park and
ride‘, yakni penitipan kendaraan di tempat khusus sehingga warga bisa melanjutkan perjalanan menggunakan
kendaraan umum. Konsep ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk pindah dari kendaraan pribadi ke
transportasi publik. “Ditargetkan evaluasi ruas jalan yang
diperkenankan sebagai lokasi parkir on street untuk
dikurangi jumlah setiap tahunnya dan penambahan
lokasi park and ride di pinggiran Jakarta agar terjadi
perpindahan moda dari angkutan pribadi ke angkutan
umum,” kata Sigit. Penerapan tarif parkir berdasarkan
zonasi, kata Sigit, mencontoh sistem di luar negeri.
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CentrePark
Di Surabaya
Marathon
2017
Surabaya - CentrePark turut berpartisipasi dalam acara Surabaya Marathon 2017
pada Agustus lalu yang bertempat di depan gedung Convention dan Exhibiton
Grand City Surabaya. Acara yang dibuka secara resmi oleh walikota Tri Rismaharini
ini dibagi manjadi 3 kategori lari yaitu 5K, 10K, dan 21K, serta diikuti oleh lebih dari
3000 peserta dalam dan luar negeri mulai dari pukul 4 pagi. Acara ini berlangsung
sangat meriah dengan hadiah puluhan juta rupiah dan berbagai doorprize. Para
pemenangpun mendapat kesempatan untuk mengikuti acara gala dinner bersama
walikota di balai kota Surabaya. CentrePark hadir sebagai pendukung dalam acara
ini menjadi satu-satunya yang memberikan manajemen parkir yang inovatif dan
terpercaya dengan komitmennya sebagai “Your Trusted Partner”. Kami siap melayani
dan memberikan kontribusi terbaik untuk kota Surabaya!.
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HEART

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.

CentrePark Corporate Value

Membangun Prinsip Honesty Dalam Setiap
Pribadi Individu Di Perusahaan
Bersama: Janti Rusli

“Kejujuran adalah bab pertama dalam buku
kebijaksanaan" - Thomas Jefferson
Bicara jujur atau kejujuran, selalu mengacu pada aspek
karakter dan moral yang positif dan berbudi luhur. Tentu
saja perilaku jujur hanya bisa tercermin jika terjadi
kesesuaian antara hati, perkataan dan perbuatan. Apa yang
diniatkan oleh hati, diucapkan oleh lisan dan digambarkan
dalam perbuatan memang itulah yang sesungguhnya
terjadi, begitulah arti jujur sebenarnya. Bahasa ringannya,
keterusterangan alias tidak ada yang ditutup-tutupin. Jika
hati, lisan dan perbuatan seseorang berjalan seirama, maka
dalam sehari-hari akan tercipta tiga kebenaran, yaitu benar
dalam perkataan, perilaku dan keinginan. Ini sahih! Meski
begitu, berperilaku jujur bukanlah hal mudah. Perasaan
bersalah melakukan perbuatan yang tidak semestinya
sehingga mendorong seseorang untuk membentengi
dirinya dengan kebohongan justru sebuah upaya
menghancurkan kejujuran. Dan ini lazim terjadi di setiap
diri seseorang. Padahal, kebohongan adalah bentuk
proteksi dini terhadap kesalahan yang akibatnya bisa fatal
jika terus dilakukan.
Tapi jangan kecil hati dulu. Toh kendati demikian, yang
namanya kejujuran adalah sebuah proses menjadi
manusia yang lebih baik. Jadi, sikap jujur dapat dipupuk
bagi siapa pun, dimana pun dengan usia berapa pun.
Dampak positif dari sikap jujur tidak perlu ditanya. Setiap
orang pasti merasakan kelegaan, kebanggaan dan
keikhlasan ketika menerapkan sikap jujur dalam dirinya,

walaupun dalam urusan terkecil sekalipun. Di dunia
bisnis dan usaha bahkan aspek kehidupan yang lebih luas,
jujur adalah nomor satu. Atas dasar itulah, CentrePark
memplot Jujur sebagai nilai utama yang harus dimiliki
seluruh stakeholder baik direksi, manajemen hingga
karyawan yang bertugas di lapangan. CentrePark memiliki
empat prinsip (core) dalam menjalankan aktivitas bisnis,
antara lain Honesty, Excellence, Accountability, Respect dan
Teamwork atau yang disingkat HEART. Dan Honesty atau
Kejujuran sengaja ditempatkan sebagai nilai paling luhur
karena menjadi modal utama kami meraih kepercayaan
dari klien, pelanggan dan masyarakat luas.
Seluruh karyawan CentrePark, terutama petugas di
lapangan dibekali tiga kebenaran yang sudah disebut di
atas. Pertama, benar dalam perkataan. Dalam sebuah usaha
dan bisnis jelas membutuhkan kepercayaan, baik antara
pemilik usaha dengan karyawan maupun konsumen, atau
sebaliknya. Kepercayaan dapat dibangun dari perilaku tidak
berbohong dan tepat janji. Dua perilaku itu dibiasakan dan
menjadi prinsip berbisnis CentrePark, sehingga dengan
sendirinya klien dan masyarakat luas dapat menilai
bagaiman tanggung jawab kami sebagai perusahaan
pengelola jasa perpakiran. Kedua, benar dalam perilaku.
Kejujuran dan empat core bisnis CentrePark lainnya
betul-betul diterapkan tanpa ‘drama’. Semuanya berjalan
tulus dan apa adanya, tidak manipulatif atau setting-an
karena selain hard skill kami juga menggembleng seluruh
karyawan mengenai soft skill, termasuk bagaimana melayani
konsumen dengan tulus. Ketiga, benar dalam kemauan.
Setiap perusahaan pasti memiliki sistem penilaian tersendiri
terkait kinerja karyawannya. Begitu juga CentrePark yang
secara gamblang memastikan setiap pegawainya bekerja
secara sungguh-sungguh dengan atau tanpa pengawasan.
Ini sangat penting, karena kepuasan konsumen adalah
pencapaian paling tinggi untuk bisnis kami.

Event Internal

Kebersamaan Dalam
CP Enlightment Program,
Do You Believe In Miracle?

NEWSLETTER

Meningkatkan kualitas dan komitmen
layanan dengan penerapan visi, misi,
dan corporate values dalam CP WAY
Jakarta - Hampir 300 orang berseragam hitam berkumpul
di Dian Ballroom Hotel Ciputra, Grogol Jakarta. Mereka
adalah Agent of Change sebuah perusahaan yang
tumbuh melesat 7 tahun terakhir ini, CentrePark.
CentrePark saat ini telah menjadi perusahaan parkir
nasional terbesar dan menduduki peringkat dua di
Indonesia. Ini adalah gelaran pencanangan Visi "Menjadi
perusahaan parkir terbesar di Indonesia pada tahun
2020." Sebuah roadmap yang melibatkan tiga unsur
utama People - Technology - Infrastructure telah disusun.
Sejumlah pihak ahli di bidangnya dilibatkan, termasuk
MAESTRO Consulting - Coaching - Communicating.
Pada event ini pula diluncurkan logo dan Corporate
Culture baru yang diberi nama CP WAY berisi tentang:
Visi, Misi, Corporate Values (dengan akronim HEART), dan
Key Behaviors untuk tiap unsur values. Dengan materi
berjudul "Do You Believe in Miracles?", Charles Richard
Oentomo sebagai pendiri sekaligus CEO CentrePark
menyampaikan CP WAY kepada seluruh peserta acara.
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Di hari kedua dari event ini, para peserta mengikuti
sebuah permainan bernama Maestropoly. Dalam
Permainan ini para peserta yang terbagi menjadi 8
kelompok diberikan pertanyaan-pertanyaan berupa
kasus yang harus dijawab sesuai CP Way. Salah satu kasus
yang harus dipecahkan oleh para peserta adalah
bagaimana CentePark sebagai pengelola parkir menghadapi masalah keseharian di lapangan seperti kehilangan,
kerusakan, barang tertinggal dan lainnya yang umum
terjadi. Sebagai wujud komitmen terhadap salah satu
nilai luhur CentrePark, kejujuran, menjadi garda terdepan
untuk menangani masalah tersebut selain menjaga
kepercayaan pengguna jasa parkir dan klien.
“Miracles happen for those who believe it. Miracles happen
for those who pursue it.” - Keajaiban- keajaiban terjadi
bagi orang yang percaya dan mengejarnya. Demikian
juga yang akan terjadi dengan CentrePark.
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