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“Dari skala operator nasional, Centrepark
nomor satu, karena pesaing terbesarnya
adalah perusahaan multinasional. Ke depan,
tentu targetnya adalah menjadi nomor satu.”
Delapan tahun mengudara di bisnis perparkiran
membuat Centrepark kian ‘tahan banting’ menghadapi
berbagai tantangan di industri ini. Menjadi perusahaan
manajemen perparkiran paling wahid adalah cita-cita
korporasi. Tentu saja hal itu tak semudah membalikkan
telapak tangan. Dibutuhkan kerja keras untuk mencapainya.
Manis getir bisnis perparkiran sudah dilalui, sehingga
itu menjadi modal kuat untuk bersaing dengan
kompetitor selain pelayanan bermutu tentunya.
Centrepark memulai semuanya dari nol. Tidak ada
campur tangan investor asing dengan dana berlimpah.
Semuanya dilakukan sendiri oleh Charles Oentomo,
pemilik sekaligus Presiden Direktur Centrepark.
Jatuh bangun, jatuh lagi kemudian bangun lagi, secara
tidak langsung membuat Centrepark unggul sebagai
perusahaan yang penuh dengan totalitas. “Tahun 2010,
kami pernah kesulitan keuangan, padahal ada banyak
proyek yang masuk. Tapi saya meyakinkan klien bahwa
semuanya baik-baik saja. Saya pun menyerahkan uang
yang masuk Centrepark ke klien, biar mereka yang
memegangnya terlebih dahulu, supaya mereka yakin,”
ungkap Charles.
Berkat campur tangan Tuhan, urusan ketersediaan
modal terselesaikan dari penjualan sebagian sahamnya sehingga ada dua pemegang saham baru, ditambah
kucuran dana dari bank. “Bisnis ini kan long term, tapi
waktu itu saya lawan dengan short term cash ﬂow,
jadinya ya kami agak kesulitan waktu itu,” terangnya.
Kini, klien Centrepark telah mencapai 250 yang
menyebar di 35 kota-kota besar di Indonesia.
Centrepark tergolong ﬂeksibel saat klien mengalami
kesulitan. Misalnya, di suatu pusat perbelanjaan ada
kendala sepi pengunjung, ﬂeksibilitas pun diberikan.
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Salah satunya dengan cara memperpanjang kontrak
mengingat peralatan-peralatan milik Centrepark
sudah ﬁxed cost. “Tiga tahun pertama, kami tidak
membebankan beban aset kepada klien. Yang
diutamakan adalah service kepada klien. Yang penting,
saya masih bisa menggaji karyawan serta membayar
beberapa biaya. Kami tentu paham manakala kondisi
bisnis memang sepi,” lugas Charles.
Kemauannya cukup tinggi untuk menjadi pebisnis.
Padahal, saat itu Charles menjabat posisi strategis di
ISS Parking, perusahaan manajemen perparkiran dari
Denmark. Tapi Charles bukanlah pekerja tulen. Jiwanya
wiraswasta. Dengan segenap hati dan rasa percaya, ia
melepas kariernya di ISS Parking. “Jiwa wiraswasta
saya mulai keluar waktu itu, di usia saya yang
menjelang 27 tahun. Jadilah, saya memutuskan untuk
keluar dari ISS dan merintis usaha sendiri,” kenangnya.
Kala itu alasan berbisnisnya lantaran sayang sekali jika
industri perparkiran di Indonesia didominasi oleh
perusahaan asing, padahal bisnis ini cukup simple.
Tahun 2009 ia membentuk Centrepark Citra Corpora.
Proyek pertama dimulai di Bengkulu, yaitu Bengkulu
Indah Mall, disusul proyek di Bali, di komplek ruko,
kemudian diikuti Pasar Baru di Bandung, Jawa Barat.
Ketiga proyek ini sampai kini masih ada dan dikelola
dengan baik.
Centrepark kian mantab masuk ke bisnis ini dengan
patokan core value bernama HEART, yakni honesty,
excellence, accountability, respect, dan teamwork. Lima
hal ini merupakan nilai yang diterapkan dan ditanamkan dalam bisnis serta dalam diri karyawan Centrepark.
Kejujuran, memberikan yang terbaik dengan segenap
upaya, bisa dipercaya, dan memiliki rasa hormat
merupakan kualitas-kualitas yang diharapkan ada
dalam diri setiap karyawan Centrepark. Plus, kemampuan untuk bisa bekerja sama dengan baik tentunya.
Tidak berhenti di manajemen tempat parkir saja.
Sebab, Centrepark sudah merancang untuk masuk ke
ranah lainnya, seperti cleaning service dan security.
Bahkan untuk lini jasa sekuriti, sejauh ini sudah
berjalan dengan jumlah karyawan sudah mencapai
1.000 orang.

“Centrepark menerapkan sistem perparkiran berbasis komputerisasi agar
lebih cepat, akurat dan efektif.”
Melesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan berdampak pada hampir semua segmen
kebutuhan hidup manusia. Segala macam kegiatan
manusia kini selalu bersinergi dengan kemajuan
teknologi, termasuk sistem kerja manajemen
perparkiran yang sudah berbasis komputerisasi.
Parkir modern (tanpa karcis manual) sehari-hari sudah
menjadi alat, kebutuhan dan sistem yang tidak asing
bagi masyarakat perkotaan. Lalu, apa itu sistem parkir
dan bagaimana cara kerjanya? Dan dimana pembaca
bisa peroleh sistem seperti itu?
Sistem parkir sering kita temukan ketika kita masuk ke
area perparkian rumah sakit, bandara, stasiun kereta
api, pelabuhan, mall, hotel, hall pameran, area komersial, gedung perkantoran dan lahan publik area lainnya.
Kalau dulu, mermarkirkan kendaraan bermotor di suatu
tempat si penjaga parkir harus mencatat nomor polisi
kendaraan secara manual di atas kertas, kini tidak lagi
begitu. Seiring kemajuan jaman dan teknologi,
sekarang parkir kendaraan tinggal tekan tombol lalu
keluarlah karcis. Pun pembayaran juga tidak hanya
menggunakan uang fisik lagi, tapi sudah mengandalkan uang elektronik (cashless).
Sistem parkir yang diaplikasikan di Indonesia dan cara
kerja serta berdasarkan perkembangannya dimulai dari:
1. Sistem parkir manual yaitu sistem parkir tradisional
yang di kelola oleh operator atau petugas parkir secara
bebas dengan laporan secara lisan (asas kepercayaan
antara pemda, pemilik dan pengelola parkir).
2. Sistem parkir berbasis komputer atau di sebut
Parking Manajemen System (PMS). Sistem ini berbasis
komputer dengan menggunakan dua orang penjaga
atau operator yang menjalankannya .
3.
Sistem parkir Semi Otomatis atau disebut system
manless yang merupakan hasil pengembangan dari
sistem PMS. Sistem ini hanya di operasikan oleh satu
orang operator sebagai kasir. Sistem ini menjadi

andalan pengeoloa parkir saat ini karena dengan
sistem ini pengelola parkir dapat menghemat SDM dan
sistem ini tidak mudah di manipulasi serta laporan
datanya lebih akurat .
4. Sistem Otomatis berbasis RFID (Radio Frekuensi
Identification Data) sistem ini biasanya digunakan oleh
pengelola komplek perumahan, apartemen dan
sekolah. Cara kerja sistem ini hanya menggunakan
sistem kartu sebagai alat untuk masuk mau pun keluar
area perumahan atau sekolah.
5. Parking Meter atau mesin Vending Parkir untuk
pengelolaan parkiran pinggir jalan yang biasa
diaplikasikan dengan sistem koin atau e money.
Di antara kelima sistem parkir di atas, Centrepark paling
sering menerapkan sistem nomor tiga. Perkembangan
teknologi masa kini dan sistem yang dikembangkan itu
sangat ramah (user friendly) sehingga pekerja hanya
butuh keahlian mengetik saja. Sistem parkir ini juga
memberikan data real berdasarkan waktu nyata (real
time) sehingga pendapatan perparkiran lebih
maksimal dilengkapi dengan sistem IP camera yang
dapat menyimpan dan merekam data kendaraan mulai
dari pintu masuk hingga pada saat keluar dar area
parkir.
Lantas, bagaimana memilih sistem parkir yang baik?
Berikut tips singkatnya.
-Cari perusahaan yang mampu memberikan jaminan
purna jual yang didukung alat dan teknologi
perparkiran yang memadai.
-Cari perusahaan yang mampu memberikan garansi
yang masuk akal.
-Cari perusahaan perparkirkan yang mengembangkan
sistem parkir secara detail, dengan sistem software
yang dikembangkan dari tahun ke tahun (berinovasi).

Centrepark Gelar Rapat Kerja Tahunan 2018
Mengawali tahun 2018, PT Centrepark Citra Corpora
menggelar rapat kerja tahunan. Agenda tahunan yang
digelar oleh Divisi Business Development ini dihadiri
oleh 32 peserta dari jajaran direksi dan manajement
Centrepark. Sejumlah topik didiskusikan, antara lain
Performance 2012, Team Strategy, target dan alokasi
pendanaan hingga program peluncuran Reward 2018.
Dalam kesempatan itu, eksekituf Centrepark juga
memberikan penghargaan kepada Bapak M. Mulyadi
sebagai Top Producer of 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) terbanyak. Congratz Pak Mulyadi!

Event

Sopo Del Tower Tunjuk Centrepark Sebagai
Operator Parkir
Centrepark resmi ditunjuk sebagai operator manajemen parkir
gedung perkantoran Sopo Del di di Jl Mega Kuningan Barat III,
Jakarta Selatan, milik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Luhut Binsar Pandjaitan.
Sopo Del Tower Lifestyle and Function Hall, diresmikan Jumat,
19 Januari 2018, kendati sudah beroperasi sejak November
tahun lalu. Gedung tersebut milik PT Toba Bara Sejahtera Tbk
(TOBA), perusahaan energi yang beroperasi sejak 2007. Adapun
Luhut merupakan Komisaris Utama perusahaan tersebut.
Pembangunan gedung ini dilaksanakan oleh anak usaha bisnis
Luhut, yaitu PT Toba Pengembang Sejahtera. Ada dua tower
yang akan dibangun, masing-masing setinggi 41 lantai dan 23
lantai dan telah bersertiﬁkasi Double Platinum Green Building
dari GBCI, untuk Tower A dan Tower B.

Bahasa ibrani yang mempunyai arti ‘selangkah lebih
maju’ sehingga jika digabung
Sopo Del memiliki arti
“Tempat yang luas untuk para
change makers berkumpul
bersama”.
Gedung yang dibangun di
atas lahan seluas 1,7 hektar
ini dirancang dengan nuansa
etnik dari Sumatera Utara.
Konsep gedung perkantoran terintegrasi dan mengombinasikan infrastruktur teknologi tinggi, fasilitas pendukung
lengkap dan fasilitas gedung ramah lingkungan.

Memiliki beragam fasilitas dan fungsional gedung yang dapat
ditawarkan untuk konsumen yaitu perkantoran sewa (tower A)
terdiri dari 33 lantai dengan ﬂoor plan besar 1.900 m2,
perkantoran strata (tower B) terdiri dari 18 lantai dengan ﬂoor
plan sekitar 1.300 m2 dan fasilitas pendukung lainnya di
lifestyle area seperti bank dan ATM Center, café, bar &
restaurant, gym 24/7, food court, minimart, barbershop dan
salon serta Nail Art Outlet.
Nama Sopo Del sendiri memiliki arti khusus, Sopo dalam Bahasa
Batak artinya tempat luas untuk orang
berkumpul, sedangkan Del diambil dari
gi
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Akuntabilitas Yang Benar Mampu
Menekan Kegagalan Bisnis

Teknologi Auto Payment System Centrepark Mampu
Urai Antrean Panjang

“Tumbuh sebagai perusahaan jasa operator
dan manajemen perparkiran terbaik di
Indonesia, Centrepark tidak main-main terkait
penerapan tata kelola perusahaan yang
tersistem dan terukur.”

takan chain of control sehingga antara departemen yang satu
dengan yang lain akan saling check and balancing. Efeknya,
setiap data dan informasi yang dibutuhkan jadi lebih terukur,
akurat dan tepat. “Kami selalu melakukan review dan improvement secara internal untuk terus menciptkan sistem kerja
yang baik,” jelas Sarjana Ekonomi Akuntansi jebolan Trisakti of
School Management ini.

Teknologi menjadi sebuah keniscayaan di era modern
seperti saat ini. Di bisnis perparkiran, teknologi
menjadi bagian terpenting untuk memudahkan
pengoperasian di lapangan secara real time dan
terdata dengan baik. Centrepark memplot teknologi
sebagai investasi jangka panjang sekaligus keunggulan yang ditawarkan oleh korporasi.

Menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat luas
terhadap jasa pelayanan operator parkir Centrepark adalah
target pencapain paling hakiki PT Centrepark Citra Corpora
dalam mengembangkan bisnisnya. Kejujuran dan unggul di
segala lini bukan menjadi satu-satunya jaminan mutlak
korporasi mampu bertahan dan bersaing di bisnis manajemen
perparkiran di Indonesia. Lebih dari itu, Centrepark juga
menerapkan sistem audit dan tata kelola perusahaan yang
sangat accountable. Accountability atau akuntabilitas menjadi
prinsip mutlak ketiga yang diterapkan oleh CentrePark setelah
kejujuran dan unggul.

Para pemangku kepentingan dan pemegang saham
Centrepark tentu juga sangat terbantu dalam penentuan
strategi perusahaan dengan adanya sistem akuntabilitas
yang baik. Mereka menaruh harapan besar terhadap bisnis,
direksi, eksekutif dan akuntan professional tentang apa
yang dikerjakan dan bagaimana cara mereka melakukannya. Apalagi kini bisnis Centre Park telah mencapai lebih
dari 250 titik lokasi parkir dan dukungan 5.000 karyawan
di seluruh Indonesia. Tentu hal itu membuat siklus bisnis
beroperasi semakin kompleks sehingga dibutuhkan sistem
tata kelola perusahaan yang menyediakan aturan serta
akuntabilitas yang tepat, untuk kepentingan pemegang
saham, rekan dan mitra bisnis.

Sistem perparkiran dengan menggunakan teknologi
Auto Payment System dianggap lebih eﬁsien karena
mampu mengurai antrian, sekaligus mengontrol dan
menekan tingkat kecurangan hingga 0 persen. Dengan
teknologi yang dibangun secara fundamental, teliti
dan terintegrasi, PT Centrepark Citra Corpora optimis
mampu bersaing dengan bendera manajemen parkir
lainnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pada perusahaan
yang tidak dapat disajikan begitu saja, tetapi suatu sistem
pembukuan dan pelaporan yang baik. Pelaporan yang
akuntabek diperlukan, supaya perusahaan terus mendapat
informasi. Centrepark percaya, penerapan akuntabilitas yang
benar, runtut dan tepat akan mampu menekan kegagalan bisnis,
audit dan tata kelola perushaan.
Finance Director PT Centrepark Citra Corpora A Khiong
mengatakan, indikator akuntabilitas yang baik setidaknya harus
mampu menciptakan sistem kerja dalam perusahaan yang
terukur sehingga setiap kegiatan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan menekan peluang kecurangan. “Kecurangan
terjadi karena sistem kontrol yang tidak maksimal sehingga
memberikan ruang untuk curang. Centrepark sangat hati-hati
dan menjaga hal itu jangan sampai terjadi karena dampaknya
ke reputasi perusahaan,” ujar A Khiong.
Meremehkan sistem akuntabilitas akan berdampak pada
hilangnya kepercayaan investor terhadap jasa maupun
investasi jangka panjang yang ditawarkan sebuah perusahaan.
“Jika perusahaan tidak menerapkan akuntabilitas yang baik
efeknya bisa kemana-mana. Perusahaan akan beroperasional
dengan less control, tidak tercipta check balancing sehingga
setiap keputusan maupun tindakan yang diambil tidak terukur
dengan baik,” ungkapnya.
Centrepark menerapkan akuntabilitas dengan cara mencip-
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Teknologi Auto Payment System memungkinkan data transaksi tersusun sistematis
sehingga memudahkan manajemen melakukan evaluasi secara periodik dan real time.

Bersama: A khiong

Seluruh stakeholder Centrepark memahami bahwa suatu
organisasi akan lebih bernilai jika mempertimbangkan
kepentingan seluruh pemangku kepentingannya, tidak
hanya pemegang saham, tetapi juga dalam membuat
keputusan mempertimbangkan nilai-nilai etika yang tepat.
Direksi dan para eksekutif Centre Park berkomitmen untuk
selalu cermat dalam mengatur bisnis dan risiko etika.
Jika prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya
perusahaan, maka seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi
mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan
dalam aktivitas bisnis perusahaan. Pelanggaran kode etik
berupa kecurangan merupakan hal yang serius, bahkan
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.
Akuntabilitas yang efektif dibarengi dengan sistem tata
kelola yang beretika, tentu tidak hanya akan mengurangi
risiko, tapi juga akan menghasilkan keuntungan kompetitif
dari perlanggan, karyawan, mitra, lingkungan, dan para
stakeholder lainnya yang tentunya menarik bagi
pemegang saham. Intinya, direksi, eksekutif, dan akuntan
profesional Centrepark konsisten dan fokus sepenuhnya
terhadap pengembangan dan pemeliharaan budaya
integritas agar semata-mata mampu memuaskan harapan
seluruh pemangku kepentingan dan mitra bisnis.

Auto Payment System diciptakan untuk mendukung
sistem perparkiran secara mandiri, 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 atau kartu
pada mesin yang tersedia di setiap station. Teknologi
ini menekan jumlah operator (karyawan) yang berada
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di pintu masuk maupun pintu keluar area parkir. Bayar
parkir dilakukan langsung dengan vending machine.
Pintu keluar hanya untuk scan barcode bukti bayar,
dan gate akan terbuka.
Setiap transaksi yang tercatat akan tersusun menjadi
data sistematis dengan system report yang memudahkan manajemen untuk melakukan evaluasi secara
periodik dan real time. Tahap awal, mesin yang
diimpor dari Italia dan Jerman ini akan dikembangkan
di lima lokasi sebagai pilot project.
Auto Payment System sangat mungkin diterapkan di
shopping center karena akan sangat eﬁsien menekan
antrian di pintu keluar dan masuk. “Dengan teknologi
ini manajemen juga lebih mudah mengontrol dan
menekan tingkat kebocoran atau kecurangan hingga 0
persen,” ujar Ricky Yusman, Divisi Teknologi Informasi
Centrepark.
Teknologi APS diyakini akan semakin mengerek laju
bisnis Centrepark di industri parkir. Pasalnya, perusahaan juga sudah melakukan inovasi dengan menerapkan one payment system dengan menggunakan
sistem Aino. Hal ini memungkinakan konsumen
melakukan transaksi parkir dengan menggunakan
kartu apapun di mesin reader yang sama.
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