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Arnold Seven Kick Sihombing
Attendant Centre Point Medan, Sumatra Utara

Calvin Ngawaro
Attendant CentrePark Manado Town Square,

Manado, Sulawesi Utara Plaza Sentral, Jakarta

Sequis Tower, Jakarta

CentrePark ditunjuk sebagai operator parkir gedung perkantoran Plaza Sentral di Jalan 
Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Gedung garapan developer properti asal Filipina, KMC MAG 

group ini mencakup 21 lantai, seluas total 22.234 m2.

Plaza Sentral memiliki standar kualitas yang cukup bersaing, bahkan dinilai bisa memenuhi 
kebutuhan perkantoran dari perusahaan asing. Tak heran jika fasilitas gedung ini tergolong 

lengkap termasuk area parkir yang mampu menampung 555 unit mobil.

Satu lagi gedung tinggi menjulang di kawasan 
SCBD, Jakarta, yang mempercayakan operator 
parkirnya kepada CentrePark. Ialah, Sequis 
Tower.

Gedung perkantoran grade A garapan Farpoint 
seluas 78.000 m2 di atas lahan 1,4 ha ini 
terdiri dari 39 lantai, termasuk 6 lantai 
basement sebagai area parkir kendaraan yang 
bisa menampung hingga 1.300 mobil.

Dengan pengalaman 10 tahun sebagai opera-
tor profesional dan terpercaya, CentrePark 
mampu mengelola gedung perkantoran kelas 
premium setara Sequis Tower ini.

Sumber Foto : @beritakotamedan
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CENTREPARK LEARNING AND DEVELOPMENT CENTER
SIAP LAHIRKAN SDM CENTREPARK LEBIH HEBAT DAN TANGGUH

Budi pekerti attendant CentrePark yang satu 
ini boleh diacungi dua jempol. Ialah Arnold 
Seven Kick Sihombing (17), petugas parkir 
CentrePark di Centre Point, Medan, yang 
sigap dan tulus menolong kakek dan cucun-
ya yang sedang kehujanan di sekitaran area 
parkir Citiwalk 1, Centre Point. 

Awal cerita bermula saat hujan deras dan 
angin kencang menerjang Kota Medan pada 
Sabtu (24/10) malam. Arnold yang kala itu 
tengah sibuk mengatur keluar-masuk kenda-
raan, melihat seorang kakek yang rela mem-
buka bajunya demi melindungi cucunya yang 
kehujanan. 

Melihat momen itu, rasa kemanusiaan Arnold 
membuncah. Ia berlari cepat menghampiri 
dan memayunginya. “Saya secepatnya meno-
long mereka karena gak tega melihatnya,” 
ujar pemuda kelahiran Sibisa Mengatur, Juli 
1998 ini.

Pelajaran yang bisa dipetik atas kejadian ini 

Rasanya sulit sekali menemukan orang jujur 
saat ini. Tapi hal itu tak berlaku untuk pemuda 
yang satu ini. Malam itu, Jumat (8/11/2019), 
menjadi hari yang tidak terlupakan oleh Calvin 
Ngawaro, attendant CentrePark yang 
sehari-hari bekerja di area parkir Manado Town 
Square, Kota Manado, Sulawesi Utara. 

Pasalnya ia menemukan puluhan gepok uang 
senilai Rp18 juta di dalam sebuah tas ransel 
hitam milik Flortje Meita Luise Rimbing, 48, 
seorang pendeta di salah satu gereja, yang 
tergeletak di area parkir motor.

Flortje kemudian menyampaikan rasa terima 
kasihnya. Dia kagum dengan kejujuran Calvin. 
“Saya hanya niat menolong. Tidak perlu imbal-
an, karena perusahaan sudah menggaji saya,” 
jelas Calvin.

adalah, bekerja menggunakan hati nurani 
dan empati jauh lebih baik ketimbang hanya 
mengandalkan kecerdasan. Terimakasih 
Arnold!
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Team Work Mampu Hindari Keputusan Tergesa-gesa

Fokus
Utama
Bersama :  M Mulyadi

Bersama : Bennydictus Djatmiko

Learning Development

Safety First
Bersama :   Charles Oentomo

Keselamatan Adalah
Hak Setiap Karyawan

CLDC Siap Lahirkan
SDM CentrePark Lebih
Hebat dan Tangguh

The Future Seamless Parking
Management CentrePark

Business Development Manager CentrePark
M Mulyadi (tengah)

PT Centrepark Citra Corpora (CentrePark) 
berkomitmen melakukan berbagai upaya 
untuk meningkatkan kualitas karyawannya, 
salah satunya dengan menyediakan sarana 
pembelajaran dengan fasilitas yang lengkap 
dan nyaman, CentrePark Learning & Develop-
ment Center (CLDC). 

“Fasilitas ini sebelumnya bernama Service 
School dimulai sejak Juni 2015. Kini berubah 
menjadi CentrePark Learning & Development 
Center," ujar General Manager Human 
Research Development CentrePark Bennydic-
tus Djatmiko. Materi belajar mencakup basic 
training hingga training tingkat lanjutan. 
Kehadiran CLDC sebagai upaya CentrePark 
untuk menjadi perusahaan manajemen 
perparkiran terdepan di Indonesia dalam hal 
Research and Development.

PT CentrePark Citra Corpora memperingati 
Hari Sumpah Pemuda ke-91 penuh kebersa-
maan, di pelataran kantor CentrePark di 
kawasan Gambir, Jakarta Pusat (28/10/2019). 
Acara bertema #CPPadamuNegeri ini diawali 
dengan sarapan pagi bersama, yaitu SaBar 
(Sarapan Bareng) antara Direksi dan seluruh 
karyawan dilanjutkan dengan acara perlom-
baan seperti balap karung, makan kerupuk 
hingga bakiak beregu.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja 
Indonesia DPD Jawa Barat Arman Hermawan 
memberikan tanda mata melalui Head of 
Communications CentrePark Sylvia Chris-
tianti, sebagai ucapan terima kasih atas 
dukungan penuh perusahaan sebagai spon-
sor utama dan salah satu pembicara dalam 
seminar Retail Trend Signal 2020, di Foxlite 
Haris Lite, Metro Indah Mall, Bandung, Jabar, 

Kamis (10/10/2019).

CentrePark genap berusia 10 tahun pada 12  
November 2019 lalu. Didirikan sejak 2009 
hingga saat ini, CentrePark sukses menjadi 
perusahaan operator parkir nasional nomor 
1 di Indonesia dengan pengelolaan parkir 
lebih dari 280 titik. Ke depan, CentrePark 
terus berupaya mengasah kualitas SDM 
demi meningkatkan mutu pelayanan dan 
menjaga kepercayaan pelanggan.

Berlatarbelakang bidang teknologi informatika, M Mulyadi, yang kini menjabat sebagai Business 
Development Senior Manager CentrePark, tentu sangat menyukai pekerjaannya di bidang sistem 
dan teknologi perparkiran.

Selama 9 tahun bergabung di CentrePark, ia terbiasa bekerja dengan tim yang solid. Menurutnya 
CentrePark sukses menciptakan manajemen yang efektif karena beban tanggung jawab dibagi 
secara bersama-sama, sehingga tim dengan mudah mampu menyelesaikan pekerjaan.

“Tentu untuk mengelola aset lebih dari 280 titik parkir dengan jumlah karyawan mencapai lebih 
dari 5.000 orang, kami perlu teamwork yang baik,” jelas Mulyadi.

CentrePark adalah perusahaan besar yang semakin stabil dan dinamis. Target perusahaan juga 
semakin kompleks seiring dengan aset yang semakin besar. Kerja sama dapat membuka ide-ide 
baru dari diskusi bersama tim. “Kreativitas juga jauh lebih luas ketimbang memikirkan ide sendi-
rian,” tambahnya. Mulyadi menyebut, kerja sama tim menjadi hal krusial untuk menekan risiko 
membuat keputusan tergesa-gesa dan tidak masuk akal.

sebagai budaya kerja seluruh elemen 
pekerja, bukan sekadar sosialisasi.

Idealnya target bisnis harus dicapai 
melalui proses yang sempurna, tidak ada 
cacat proses atau kecelakaan kerja untuk 
mencapainya.

Keselamatan adalah hak setiap karyawan 
supaya tetap mampu mencapai target 
bisnis perusahaan. "Maka itu, the goal must 
be zero accident,” kata CEO CentrePark, 
Charles Oentomo
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