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Heart

Bukan Hanya Gaji, Tapi Pengetahuan
dan Suasana Kerja Juga Penting

Menjaga Reputasi dan Kepercayaan Relasi
Dari Penerapan Nilai HEART

Bersama : Antonius
Hingga tahun ini, CentrePark telah didukung oleh lebih dari
1.000 karyawan andal di bidangnya masing-masing. Perekrutan
di CentrePark berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang
ada. Tidak seluruhnya karyawan mereka berstatus tetap.
CentrePark masih menerapkan kebijakan status kontrak bagi
sebagian karyawannya, lantaran pihaknya seringkali menangani
proyek tertentu yang hadir sewaktu-waktu.
“Sehingga ketika ada proyek baru, otomatis kami memerlukan
tambahan talent. Oleh karena itu, kami merekrut karyawan baru
dengan status kontrak. Mengapa kontrak, karena sebelum jadi
karyawan tetap pasti ada tahapan-tahapan beberapa periode
untuk menuju status tetap. Jadi ada sejumlah karyawan kami
yang statusnya masih kontrak,” ujar Antonius.
Sementara terkait tingkat turn over di CentrePark masih
dinamis. Turn over bukanlah suatu ancaman melainkan justru
sebuah tantangan di mana perusahaan harus mengembangkan
rewards system tidak hanya development saja tapi secara
menyeluruh untuk bisa ‘menahan’ karyawan. “Sebenarnya kalau
kita terlalu menahan juga tidak mungkin soalnya sekarang
informasi (lowongan kerja) mudah didapatkan dimana-mana.
Kami berharap karyawan kami bisa membandingkan total
reward yang bisa didapatkan di tempat mereka bekerja
sekarang dibanding perusahaan lain,” terangnya.
“Yang kami khawatirkan, anak-anak muda yang cenderung
mudah terpikat biasanya hanya memikirkan satu aspek saja,
yaitu besaran gaji. Padahal kalau kita sudah bekerja, justru yang

terpenting adalah total rewards yang mencakup gaji, kompensasi dan beneﬁt, pengembangan, dan suasana kerja. Faktor itu
terkadang masih luput dari pertimbangan karyawan millenials,”
lanjutnya.
Di CentrePark tidak hanya kompensasi yang dijanjikan, tapi juga
pengetahuan. Setiap karyawan berhak mendapatkan banyak
pengetahuan. Inilah keunggulan ketika talent terbaik bergabung
di CentrePark. Sebagai salah satu perusahaan operator parkir
yang memiliki visi terdepan dalam segala pelayanan dan
produk, tentu saja CentrePark menetapkan sejumlah kualiﬁkasi
utama karyawan. “Setiap posisi jelas memiliki kualiﬁkasi yang
berbeda. Semua kami sesuaikan posisinya apa, kita bisa
merekrut karyawan yang belum berpengalaman, tapi ada juga
posisi yang membutuhkan pengalaman dan keahlian,” papar
Antonius.
Pada akhirnya, kompetensi dari masing-masing personel di
dalam CentrePark membuat setiap langkah yang perusahaan
ambil menjadi logis. “Selama ini, kami terus tumbuh dengan
memiliki beragam pribadi-pribadi profesional yang memiliki
kemampuan tinggi di bidang yang berbeda. Untuk menjaga hal
itu, kami sesuaikan dengan perubahan jaman, kami selalu
meningkatkan wawasan karyawan dengan selalu mempelajari
dan memahami trend dan ilmu pengetahuan terbaru. Kami
membuat langkah-langkah kecil menjadi sebuah langkah besar
untuk memberikan kepuasan pada pelanggan kami,” pungkasnya.
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Bersama : Charles Oentomo
Corporate Value atau nilai perusahaan merupakan pijakan
perusahaan dalam membentuk sistem proses kebijakan sekaligus
strategi menjalankan bisnis. Nilai perusahaan juga menjadi alat
individu (karyawan) untuk menumbuhkan sense of belonging atau
rasa memiliki terhadap perusahaan. Rasa memiliki itu yang
nantinya akan meleburkan antara visi misi pribadi dengan visi misi
perusahaan. Karyawan menjadi sadar akan posisinya di dalam
sebuah perusahaan. Mereka bisa memberikan nilai ukur terhadap
hal-hal yang diharapkan perusahaan kepada dirinya. Apakah
performanya sudah sesuai dengan harapan perusahaan? Itu
pondasi dasar seluruh karyawan CentrePark dalam bekerja.
Sementara dari sisi karyawan, usaha manajemen CentrePark untuk
memupuk value tersebut justru membuat para karyawan merasa
diperlakukan dengan baik karena dibekali nilai-nilai positif.
CentrePark sebagai perusahaan yang menaungi ribuan pekerja di
lebih dari 30 kota besar di Indonesia yakin, dengan menerapkan
nilai-nilai yang baik diharapkan setiap karyawan dapat berkembang lebih optimal, baik hardskill maupun softskill.
Meski demikian, menjalankan nilai atau prinsip perusahaan
kepada seluruh karyawan tidaklah mudah. Sebuah nilai harus
menjadi kebiasaan, perilaku bahkan budaya sebuah perusahaan
dalam mencapai sebuah tujuan, yaitu kepuasan rekan bisnis dan
pelanggan.
CentrePark yang mampu dan tumbuh berkembang serta melewati
berbagai krisis maupun persoalan tidak terlepas dari kuatnya
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dikerucutkan berarti, Honesty (Kejujuran), Excellent (Keunggulan),
Accountability (Dapat Dipercaya), Respect (Hormat) dan
Teamwork (Kerja Sama).
Lima nilai tersebut melekat dan diimplementasikan oleh
segenap karyawan, manajemen dan para pemangku kepentingan. Kehadiran HEART dikemas dengan baik terbukti mampu
membentuk organisasi yang berkarakter dan menghadirkan
hasil positif bagi internal maupun eksternal.
Kejujuran menjadi nilai yang tidak boleh dilanggar oleh
seluruh karyawan CentrePark. Kepercayaan didapat dari
kejujuran yang dipupuk sejak dini. Maka itu, kejujuran kepada
seluruh klien, rekan bisnis dan pelanggan menjadi nilai utama
CentrePark menjalankan bisnis.
Beragam keunggulan CentrePark terlihat dari sistem teknologi
yang ditawarkan, juga kelengkapan mesin-mesin parkir di
lapangan yang terus berinovasi. CentrePark menerapkan
akuntabilitas yang baik melalui sistem chain of control yang
memungkinkan antara departemen saling check and balancing.
Efeknya, setiap data dan informasi yang dibutuhkan jadi lebih
terukur, akurat dan tepat.
Seluruh stakeholder CentrePark baik Direksi, Manajemen
hingga karyawan di lapangan harus memiliki rasa hormat
kepada orang lain, toleransi terhadap perbedaan dan menggunakan bahasa serta perilaku yang baik. Nilai kerja sama juga
bukan perkara melakukan tugas bersama-sama, lalu selesai.
Lebih dari itu, bagaimana tim bisa bekerja sama dengan baik
demi kepentingan bersama, bukan pribadi.
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CentrePark Sponsor Utama Mall’s Rocking Gathering 2019
PT Centrepark Citra Corpora menjadi sponsor utama acara Mall’s Rocking
Gathering yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja
Indonesia (APPBI) DPD Banten, pada Jumat (22/2/2019), di Green Ofﬁce Park 9,
kota baru BSD City (6.000 hektar), Serpong, Tangerang, Banten.

“Partisipasi perusahaan jasa manajemen parkir CentrePark kepada APPBI sering
kita lakukan, untuk mensupport kegiatan kegiatan mereka. Tahun ini CentrePark
menjadi salah satu sponsor utama acara APPBI Banten. Agar tercapai hubungan
yang baik dengan relasi pusat belanja di area Banten dan sekaligus menjadi
bukti bahwa kita sangat mendukung asosiasi APPBI dan kegiatannya.” kata
Sylvia.
Lewat kerja sama ini, lanjutnya, CentrePark mengharapkan kinerja perusahaan
dapat tumbuh sepanjang tahun 2019. Menurutnya, pesatnya pertumbuhan
bisnis ritel yang dipicu pertambahan jumlah populasi dan juga kenaikan daya
beli, mendorong meningkatnya kebutuhan area parkir kendaraan di Tangerang.

Bersama : Henry King

Hingga saat ini aplikasi Parkee besutan CentrePark sudah diterapkan
di 50 lokasi parkir yang dikelola CentrePark di area Jabodetabek.

Keunggulan Parkee, konsumen bisa menikmati
promo sesuai dengan e-wallet yang mereka miliki.
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Contoh, GoPay sedang menggelar promo cashback
50 persen untuk pembayaran parkir pada saat
weekend. “Untuk e-wallet terbuka untuk semua
konsumen yang sudah menginstall di smartphone
nya. Jadi, konsumen tidak perlu buka aplikasi
sana-sini, langsung masuk ke aplikasi Parkee maka
pembayaran bisa menggunakan e-wallet dari bank
atau platform digital apa pun,” urainya.
Tata cara penggunaannya cukup mudah. Pengguna
harus lebih dulu memasang (install) aplikasi Parkee
di ponsel pintarnya. Tahap awal, sementara pengguna hanya bisa download aplikasinya di Google
Playstore untuk Android, lantaran Apps Store untuk
iOS masih dalam tahap pematangan. Aplikasi ini
bisa digunakan setiap pengguna akan memarkirkan
kendaraan di area parkir yang dikelola oleh
CentrePark. “Ke depannya bisa terbuka untuk area
parkir di luar CentrePark,” tambah Henry King.
Sepanjang tahun 2019, CentrePark menargetkan
aplikasi Parkee bisa diterapkan di 70 area parkir di
Jakarta dan wilayah sekitarnya (Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi). Hingga kwartal pertama 2019,
aplikasi Parkee sudah diterapkan sedikitnya di 50
lokasi parkir yang dikelola oleh CentrePark.
Sejumlah diantaranya yaitu QBig Mall di BSD City,
Tangerang, Artha Gading Mall di Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Ciputra Mall di Grogol, Jakarta Barat,
Pasaraya Blok M di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
Cinere Bellevue di Cinere, Jakarta Selatan, dan
lain-lain.

Bulato Hariyono
Grand Mall Singkawang
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Marketing ofﬁce KHI
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Bersama : Endro Kiswanto

Semangat CentrePark Raih Peluang dan Hadapi Tantangan
Membangun Mobilitas di Masa Mendatang
Mengusung “Your Trusted Partner” sebagai visi dan misi besar
kehadirannya di industri manajemen parkir di Indonesia,
PT Centrepark Citra Corpora tahun ini menghadirkan sistem dan
teknologi terkini serta masa depan bisnis manajemen parkir
berbasis teknologi digitalisasi dan automasi tingkat tinggi.
Harapannya selain untuk senantiasa dekat dengan konsumen,
CentrePark ingin memberi gambaran nyata insipirasi kepada
masyarakat berbagai peluang dan tantangan dalam membangun mobilitas dan industri manajemen parkir ke depannya.
“Sebagai salah satu pelaku di pasar industri manajemen parkir,
sistem dan teknologi digital memiliki peran yang sangat
penting karena dapat berhubungan langsung dengan gaya
hidup masyarakat. Tahun ini, CentrePark akan fokus pada
berbagai capaian dalam pengembangan teknologi parkir, serta
kecenderungan-kecenderungan ke depan (future technology)
yang dibutuhkan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik,
sejalan dengan semangat CentrePark sebagai perusahaan parkir
terbesar di Indonesia pada 2020 nanti,” ujar General Manager
Operational CentrePark, Endro Kiswanto.
Kebijakan Pemerintah terkait Gerakan Non Tunai dinilai dapat
memberi angin segar untuk lebih menggairahkan pelaku
industri manajemen parkir untuk mengembangkan pasar dan
sistem digital perangkat parkir yang terkoneksi (connected) di
Indonesia.
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Semangat CentrePark Raih Peluang dan Hadapi
Tantangan Membangun Mobilitas di Masa Mendatang

Pada Tahap awal, Parkee menggandeng sejumlah
e-wallet (kartu uang elektronik) seperti t-Cash,
GoPay dan Dana. “Parkee saat ini hanya untuk keperluan bayar parkir, namun ke depannya bisa untuk
booking parkir, valet, promosi dan lain sebagainya.
Sedang kami siapkan sistemnya,” jelasnya.
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Jln. Letjend. S. Parman Kav. 93-94, Slipi Jakarta 11420
Tel. +62 21 56960 888
E-mail: reservation@twinplazahotel.co.id
Whatsapp 082110782391

CentrePark Luncurkan Aplikasi Bayar Parkir
Online “Parkee”

“Aplikasi Parkee tidak hanya sebagai alternatif
pembayaran parkir, tapi juga merupakan solusi
untuk permasalahan yang mengakar terkait retribusi parkir. Pemerintah juga bisa memantau pendapatan parkir secara realtime tanpa harus menunggu
laporan dari petugas parkir,” ucap VP smart parking
and technology CentrePark, Henry King.

Endro Kiswanto
General Manager
Operational CentrePark

For Further Information :

Menurut Ketua APPBI DPD Banten Heru Nasution, hingga kuartal 1 2019,
terdapat 25 pusat belanja yang beroperasi di Provinsi Banten. Tidak termasuk
ruang ritel kategori shopping street dan shopping arcade. Diantaranya QBig BSD
City, Bintaro Xchange, The Breeze, Teras Kota, Plaza Serpong, BSD Junction,
Bintaro Trade Center, AEON Mall BSD dan lain sebagainya. “Melalui kegiatan ini,
kami terus beruaya mendorong sinergitas antar pusat belanja meskipun secara
riil perusahaan saling berkompetisi, namun tidak menghilangkan hubungan baik
antar manajemen dari korporasi pusat belanja,” ujar Heru.

Fokus Utama

Aplikasi Parkee dapat menjadi solusi bahwa
teknologi bisa diterapkan tanpa harus mengesampingkan keberadaan petugas parkir. Dengan cara ini,
petugas parkir bisa terus diberdayakan, namun
tetap dapat menekan kebocoran transaksi parkir
sehingga potensi pendapatan daerah bisa terus
tumbuh.

FOKUS UTAMA

BUKAN HANYA GAJI, TAPI
PENGETAHUAN DAN SUASANA
KERJA JUGA PENTING

Rp 649.900 NETT
Room Promo*

Teknologi

PT CentrePark Citra Corpora mengenalkan sebuah
aplikasi yang diberi nama “Parkee”. Sesuai namanya,
Parkee adalah aplikasi khusus untuk membayar
parkir dengan cara non tunai lewat aplikasi digital.
Penerapannya mirip seperti mekanisme pembayaran pada layanan ojek online.

Download Aplikasi Parkee,
Bayar Parkir di CentrePark
Separuh Harga

Presiden Direktur CentrePark

Start From

Pimpinan pusat perbelanjaan bersama-sama para stafnya yang tergabung
dalam APPBI DPD Banten hadir dalam agenda tahunan tersebut. Head of
Communications CentrePark Sylvia Christianti mengatakan, keterlibatan
CentrePark dalam acara Mall’ Rocking Gathering sejalan dengan visi mereka
untuk menjadi perusahaan manajemen parkir berpengalaman harus memiliki
relasi dari mitra kerja yang luas dan kuat.

EVENT UPDATE

CHARLES OENTOMO

Salah satunya melalui teknologi Tap In/Tap Out, yaitu
pembayaran parkir melalui uang elektronik yang bekerja sama
dengan empat bank, diantaranya Bank Mandiri (e-Money), BNI
(BNI TapCash), BRI (Brizzi) dan BCA (Flazz). Yang berbeda,
ke-empat uang elektronik tersebut dapat di-tap dalam satu mesin
tap (terintegrasi). Jadi, dari segi investasi perangkat mesin dan
piranti terkait, CentrePark merancang teknologinya lebih praktis
dan eﬁsien.
“Ini yang kemudian disebut mobilitas praktis di masa depan di
lingkup bisnis operator parkir. Semuanya akan dikendalikan
dengan teknologi tinggi sehingga pengguna parkir tak perlu
repot-repot lagi membayar parkir dengan uang ﬁsik (tunai),” jelas
Endro.
CentrePark yang selalu mengedepankan konsep pengembangan
sistem parkir yang tidak hanya sekadar sebagai sarana penitipan
kendaraan saja, tapi juga memberikan kepuasan kepada pemilik
kendaraan. “Kuncinya untuk mencapai itu semua adalah bagaimana menerapkan teknologi digital untuk preferensi agar pemilik
kendaraan mencapai tingkat keamanan dan ketenangan yang
optimal (protect) saat memarkirkan kendaraannya,” lugasnya.
CentrePark pertama kali didirikan di Jakarta pada November 2009.
Saat ini total karyawan yang dimiliki mencapai 5.000 orang
dengan total 300 titik parkir yang tersebar di lebih dari 25 kota
besar di Indonesia.

Kerja Harus Jujur

Wulandari (28 tahun)
Attendant Marketing Ofﬁce Kota harapan Indah
Bekasi, Jawa Barat
Satu lagi orang baik dan jujur ada di kumparan CentrePark.
Ialah Wulandari (22) yang . memilih mengembalikan
dompet lengkap berisi uang tunai senilai Rp1,5 juta dan
kartu identitas kepada pemilik kendaraan yang tengah
parkir, ketimbang ‘mengamankan’ barang berharga
tersebut.
Wulan bercerita, pada pertengahan November tahun lalu
sekitar pukul 09.00 pagi, ia yang waktu itu sedang jaga
pagi tidak ada perasaan apapun. Rutinitasnya berjalan
seperti hari-hari biasa, berangkat dari rumahnya di Cakung,
Jakarta Timur, menuju Kantor Pemasaran township Kota
Harapan Indah di Bekasi, Jawa Barat.

Selajutnya Wulan mengidentiﬁkasi kecocokan informasi
spek barang yang hilang dan yang ‘diamankan’. “Kalau ada
kesamaan, maka kita serah-terimakan barang penemuan
itu kepada si pelapor yang merasa kehilangan,” jelas Wulan.

Sesampainya di lokasi kerja, ia beberes area mulai dari
menyiapkan kartu identitas karyawan miliknya hingga
bersih-bersih loket. “Saya lagi mau buang sampah
karcis-karcis yang berserakan. Pas jalan ke arah tong
sampah, saya lihat kunci motor masih nyantol di salah satu
motor yang terparkir. Saya cek, ternyata dompetnya juga
tertinggal di dashboard depan,” kenang Wulan.

Lain cerita Samsudin, petugas parkir CentrePark di QBig,
BSD City, Serpong, Tangerang (Banten), yang dalam sebulan
dua kali telah menemukan kunci mobil berikut STNK dan
smartphone. Ia mengaku tak pernah ada pikiran untuk
meminta imbalan kepada pemiliknya. “Niatnya memang
membantu. Lebih baik bekerja jujur dari pada hidup tidak
tenang. Itu juga berpengaruh ke reputasi perusahaan
tempat saya bekerja. Kalau perusahaan semakin berkembang, kita sebagai karyawan juga enak,” tukasnya.

Dengan sigap ia melaporkan penemuan barang itu ke
supervisornya. “Prosedurnya seperti itu di CentrePark.
Barang apapun yang kami temukan harus dilaporkan dan
diserahkan ke atasan,” ujarnya.

Apa yang dilakukan Samsudin adalah contoh betapa budi
pekerti dan tanggung jawab yang baik menjadi nilai
terpenting dalam bekerja. “Yang penting jujur, toh rejeki
akan mengikuti kok,” pungkas Samsudin. Keren!
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Pengguna MRT Menanti Lahan Parkir Resmi dan Memadai

Download Aplikasi Parkee, Bayar Parkir di CentrePark
Separuh Harga

Transportasi Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sudah bisa
digunakan oleh masyarakat. Kendati masih dalam tahap uji coba,
antusiasme masyarakat untuk menjajal transportasi bawah tanah
ini tinggi. Sayangnya, fasilitas penunjang kereta cepat yang
melayani rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia ini belum
sempurna. Lokasi parkir yang menjadi salah satu elemen penting
bagi masyarakat calon pengguna belum tersedia. PT MRT belum
menyediakan lahan parkir secara resmi untuk masyarakat.
Pengalaman ini dibagikan Santa (64), yang menjajal MRT untuk
pertama kali. Kendati tak perlu membayar tiket lantaran masih
dalam masa uji coba, pasangan ini tetap merogoh kocek untuk
memarkir kendaraannya di gedung terdekat stasiun yang
menyediakan parkir. “Bagus banget kalau ada parkir sendiri dari
pinggiran kota akan lebih tertarik,” ujarnya seperti dilansir
Medcom.id, belum lama ini.
Jika tersedia lahan parkir, setidaknya ia tak perlu menggunakan
transportasi umum menuju stasiun keberangkatan; Lebak Bulus.

PT Centrepark Citra Corpora hadirkan promo terbarunya dalam rangka
perayaan tutup tahun 2018. Menggandeng GoPay, CentrePark memberikan promo bayar parkir praktis berupa cashback 50 persen bagi pengguna
aplikasi Parkee yang memarkirkan kendaraannya di kompleks ritel QBig
(1,75 hektar) di Jalan BSD Raya Utama, Serpong, Tangerang (Banten).

“Parkir mobil di parkiran resmi dekat stasiun lebih nyaman dari
pada naik transportasi umum dari rumah,” tukas Santa.
Santa berharap pengelola MRT menyediakan lahan parkir resmi
untuk para calon penumpang secara memadai. “Kalau ada
parkiran masyarakat yang mengunakan juga lebih banyak,
apalagi Lebak bulus di tengah Pondok Indah dan Ciputat,” kata
dia.

Promo yang digelar pada 26 Desember 2018 hingga 1 Januari 2019 itu
mendapat antusias luar biasa dari pengunjung mall yang mengadopsi
Megastore Big Box di Jurong East, Malaysia, itu. Banyak kalangan muda
yang melek teknologi menggunakan promo ini, selain para professional
mapan. “Promo ini dilakukan untuk brand awareness Parkee ke
masyarakat sekaligus memudahkan konsumen CentrePark melakukan
pembayaran parkir,” ujar Chief Executive Ofﬁcer Parkee Wilson Sumanang,
Maret lalu.

Sejak diluncurkan pertengahan Desember 2018 hingga saat ini,
pengguna (installer) aplikasi Parkee di Indonesia sudah lebih dari 1.000
user. Sampai kuartal I/2019 sedikitnya 50 lokasi parkir CentrePark telah
terhubung dengan aplikasi tersebut.
Mulai 29 Maret 2019, seluruh area parkir CentrePark yang sudah
terkoneksi dengan internet digelar promo bayar parkir pakai GoPay
cashback 30 persen. Ayo, jangan lupa isi saldo GoPay supaya bisa
menikmati promo diskon bayar parkir di CentrePark!
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