














































A Genuine

LEADER
Jika mendengar namanya, kesan yang ada pasti 

adalah ia orang yang ramah. Sosoknya yang supel 

membuat ia mudah masuk di segala golongan. 

Ditambah dengan pengalamannya dibidang properti 

sudah lebih dari 20 tahun lalu, tak heran sosok ini pantas 

terpilih menjadi Ketua DPP AREBI.
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Berbekal pengalamannya bekerja di salah satu 

developer besar, Lukas Bong akhirnya memutuskan 

terjun langsung dalam bisnis properti. Awal mula 

bergabung dengan ERA karena ia melihat peluang 

tidak banyak property agent yang fokus di primary 

project. Karena itulah ia bergabung dengan ERA 

Commerce. Setelah berjalan beberapa tahun, akhirnya 

Lukas memutuskan untuk membuka kantor sendiri 

yaitu ERA Max. Kini kantor yang ia pimpin telah berjalan 

selama 18 tahun dengan 24 Marketing Associate aktif 

yang tergabung dalam ERA Max.

“Saya ingin 
mencetak 

broker-broker 
Professional”

Lukas Bong

Setiap hari Senin ia bersama teamnya rutin mengadakan 

weekly meeting, dimana menurut Lukas itu adalah salah 

satu caranya untuk memonitor kegiatan marketingnya. 

Di saat itu pula ia dapat memotivasi para marketingnya 

untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 

Karena cara kepemimpinannya yang sangat 

kekeluargaan, dalam menetapkan target untuk setiap 

marketing pun tak semata-mata untuk keuntungan 

kantor, namun Lukas juga memikirkan bagaimana 

setiap marketingnya dapat memenuhi kebutuhan 

mereka dan juga dapat hidup sejahtera. Lalu jika ada 

marketing yang berhasil closing dengan komisi yang 

besar, ia tak segan untuk mengajak seluruh marketing 

ikut merayakan dengan makan bersama di restoran.



Jiwa kepemimpinan yang dimiliki Lukas 

memang tidak perlu dipertanyakan lagi, selain 

berhasil memimpin kantor yang sudah berjalan 

selama belasan tahun, ia juga pernah menjabat 

dua periode sebagai Ketua DPD AREBI DKI 

Jakarta. Lukas bergabung dengan AREBI sejak 

tahun 2008 dan pada tahun 2018 kemarin ia 

didorong teman-temannya masuk ke dalam 

DPP, hingga akhirnya ia dicalonkan sebagai 

Ketua DPP AREBI dan kini resmi menjabat sejak 

Oktober 2018 lalu.

Setelah terpilih menjadi Ketua DPP AREBI, 

keinginannya yang sudah ada sejak lama pun 

kini semakin semangat untuk ia capai. Lukas 

ingin mencetak broker-broker properti yang 

profesional. Terlebih saat ini ia melihat minat 

orang-orang untuk menjadi broker properti 

sangat tinggi, namun kurang didukung dengan 

profesionalisme. Karena itu, sebaiknya sebelum 

terjun sebagai broker harus diberikan training-

training yang mendukung kegiatan jual beli 

properti seperti yang dilakukan oleh ERA.

Pria yang memiliki hobby diving ini pun 

berpendapat, kini populasi properti di Indonesia 

sangat banyak. Dimana properti ini dijadikan 

kebutuhan primer dan juga sangat baik untuk 

dijadikan investasi yang menarik. Karena 

setelah membeli dalam waktu satu sampai dua 

tahun, harga jual properti pasti akan naik dan 

nilainya diatas suku bunga bank. Tetapi saat ini 

menurutnya, konsumen sedang ada di tahap 

wait and see dalam membeli properti. Hal ini 

pula yang membuat pasar properti menjadi 

sedikit lemah. Lukas tetap optimis, kedepannya 

pasar properti pasti akan kembali naik seiring 

dengan dukungan peran pemerintah dalam 

menaikkan batas Pajak Barang Mewah.

Di sela kesibukannya, Lukas selalu menyisihkan 

waktu untuk hobby yang sudah sejak lama 

ia tekuni. Ia senang sekali lari marathon dan 

diving, ia sering mengikuti event Marathon 

sampai ke Tokyo dan Jerman. Tetapi dua tahun 

belakangan ini ia memilih untuk fokus diving. 

Dalam satu tahun, ia biasanya pergi diving 

sebanyak dua kali. Pengalaman divingnya pun 

sudah di berbagai macam daerah mulai dari 

Bali, Raja Ampat, Sumba, Malaysia bahkan 

hingga ke Mexico. Namun baginya walaupun 

telah sampai ke Amerika sekalipun, tidak ada 

laut yang seindah laut Indonesia. Pengalaman 

diving terbaik ia bisa dapatkan di laut Indonesia. 
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Bandara Soekarno Hatta, Kamis, 22 Agustus 2019. Hari yang ditunggu 

– tunggu  oleh ± 25 Top Achievers peraih Mid Year Award ke Holland 

– Belgium selama 8 hari 5 malam ini. 

Perjalanan ke Holland Belgium juga diikuti oleh President Director ERA Indonesia, 

Darmadi Darmawangsa. Rombongan lepas landas dari bandara Internasional Soekarno 

Hatta dengan pesawat terbaik, Emirates menuju Dubai sebelum lanjut tiba di Bandara 

Internasioanl Schiphol, Amsterdam. 

Team ERA pun tiba di kota Amsterdam dan langsung memulai perjalanan di hari 

pertama dengan mengunjungi sebuah lokasi yang unik di kota Zaandam dan berfoto di 

area Inntel Hotel. Arsitektur hotel dan pertokoan di sekitarnya yang unik menjadi pilihan 

yang tepat untuk dijadikan spot foto. 

Rombongan kemudian menuju Zaanse Schan yang sangat terkenal dengan Windmill 

tradisional Belanda. Kini 7 windmill di Zaanse Schan dijadikan cagar budaya dan destinasi 

wisata keluarga. Selesai menikmati udara segar, team ERA menuju Volendam untuk 

makan siang dan belanja oleh – oleh karena Volendam merupakan area pelabuhan dan 

sangat terkenal dengan fish and chips-nya.  Tak lupa, Team ERA berfoto menggunakan 

baju tradisional khas Belanda yang hanya ada di Volendam ini. Selesai makan siang, Team 

ERA menuju sebuah toko keju yang terkenal lalu dilanjutkan menuju pusat kota untuk 

menikmati Canal Cruise. Mengelilingi kota Amsterdam dengan suguhan pemandangan 

gedung – gedung kota Amsterdam menjadi moment yang tidak terlewatkan.

Hari kedua rombongan menuju Giethoorn untuk menikmati canal cruise yang sedikit 

berbeda, kali ini kapal yang digunakan exclusive hanya untuk Team ERA, kapal terbuka 

tidak tertutup kaca karena pemandangan yang disuguhkan sangat indah sekali. Area 

canal cruise ini merupakan area perumahan yang ditata sedemikian rupa untuk dapat 

menjadi destinasi wisata, tidak bosan rasanya menikmati rumah yang begitu indah dan 

menawan. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju kota The Hague dengan destinasi 

wisata Binnenhof dan di penghujung hari bermain ke Schevenengen Beach.

Keesokan harinya tour berlanjut menuju Royal Delft, keluar sedikit dari The Hague 

menuju daerah Delft dan disana terdapat sebuah pabrik yang membuat koleksi keramik 

seperti piring dan cangkir dengan design warna biru khas Belanda. Team ERA langsung 

berangkat menuju ikon kota Rotterdam, yaitu Erasmus Bridge dan juga melihat Cube 

House. 

Awarding 
Pusat Kota BelgiumMid Year Award di

Sore harinya, Team ERA tiba di kota Brugge yang 

mempunyai daerah Kota Tua yang merupakan 

daerah destinasi wisata terkenal dan sangat 

menawan. Beruntung masih di ujung musim 

panas sehingga matahari masih bersinar hingga 

pukul 20.30 waktu setempat. Setelah selesai makan 

malam, beberapa melanjutkan keliling kota tua 

dengan kereta kuda, sebagian berjalan kaki dan 

sebagian beristirahat di hotel. 

Di keesokan hari, rombongan telah sepenuhnya 

memasuki wilayah Belgium dan tiba di Kota Ghent. 

Kembali disuguhi dengan penataan kota yang baik, 

gedung – gedung tua, kastil, dan bahkan gedung 

pemerintahan mempunyai eksterior seperti gereja 

katedral. Sungguh menarik dan indah untuk foto di 

setiap sudutnya. Free time, salah satu waktu yang 

dinantikan oleh rombongan. Begitu banyak toko – 

toko yang bisa dikunjungi sambil berjalan perlahan 

menikmati suasana kota yang tidak terlalu ramai 



oleh kendaraan ini. Sungguh nyaman untuk 

berjalan kaki dari satu blok ke blok lainnya 

dan menemukan toko – toko branded. Hari 

itu diakhiri dengan melanjutkan perjalanan 

menuju kota Brussel untuk check in di hotel 

NH Brussel dimana Team ERA menghabiskan 2 

malam terakhir di kota ini. 

27 Agustus 2019, Brussel, Belgium. Hari ini 

merupakan hari yang dinantikan seluruh 

peserta karena di malam harinya, acara 

Gala Dinner untuk pemberian sertifikat 

penghargaan serta medali dan pengumuman 

Top MRC pun akan dilangsungkan di restoran 

La Rose Blanche. Pagi harinya setelah sarapan, 

Team ERA diajak berbelanja di Factory Outlet 

terkenal, yaitu Maasmechelen FO yang berjarak 

1 jam dari kota Brussel. Selesai belanja, Team 

ERA dibawa menuju pusat kota Brussel yang 

dikenal dengan nama The Grand Place dimana 

lokasi Gala Dinner terletak di jantung kota ini, 

sangat menawan pemandangan dari lantai 2 

tempat acara penghargaan berlangsung. 

Team ERA tiba di La Rose Blanche dengan 

dress code Batik. Tidak lama kemudian, acara 

penghargaan  dimulai dan dibuka dengan 

sambutan dari Bapak Darmadi. Ia merasa sangat 

bangga dapat memberikan penghargaan 

kepada para Marketing berprestasi yang 

berhasil meraih Junior MRC, Million Rupiah 

Club, Senior MRC dan Multi MRC. Serta Member 

Broker yang berhasil meraih The Champion 

dan Grand Champion. Selamat kepada peraih 

penghargaan tertinggi MRC 2018, yaitu Ibu Lisa 

Hafrizal, ERA Star peraih Runner Up Multi MRC 

dan Bapak Hafrizal Chan, ERA Star peraih Grand 

Champion. Disela acara penghargaaan, diselingi 

hiburan berupa quiz dan juga nyanyian yang 

dipersembahkan oleh Marketing termuda ERA, 

yaitu Natanya dan Reisya yang merupakan anak 

dari Ibu Yuliarni, ERA Graha dan Ibu Firly, ERA 

Victoria. 

Hari terakhir perjalanan ditutup dengan 

menikmati perjalanan menuju Atomium yang 

merupakan salah satu simbol kotal Brusse, 

lalu kembali ke Grand Place untuk melihat 

Manneken Pis yang merupakan ikon legenda 

dan kepercayaan masyarakat kota Brussel serta 

kesempatan membeli oleh – oleh terakhir di 

area Grand Place yang dikelilingi toko – toko 

branded . 

Setelah itu Team ERA menuju bandara 

internasional Brussel untuk kembali ke tanah 

air setelah 5 malam yang sangat berkesan dari 

Belanda hingga Belgium. Au revoir! Belgium, till 

we meet again!

at Grand Place
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JMRC Achiever MRC Achiever

The Receivers of MRC 2019

The Champion Achievers

MRC - Kurniawati ERA Fiesta

MRC - Ariani Selamat ERA Max

JMRC - Suhartatik ERA Star JMRC - Fia Hidayat ERA Graha JMRC - Dodi Sujarwo ERA StarJMRC - Lutfan Hilmi ERA Pratama beserta istri tercinta

MRC - Andreane Tamaela ERA Star MRC - Mia Maybelline Supit ERA Star JMRC - Yuliarni Nugrahandari ERA Graha

MRC - Heidy ERA Infinity MRC - Arief Budiman ERA FajarMRC - Firly Amalia ERA Victoria beserta sang putri

SMRC - Yanti Lisa ERA VisionMMRC - Lisa Hafrizal ERA Star MRC - Paulus ERA Top Pantai Mutiara



The Champion - ERA Graha Ibu Venny Tjahjono

Team ERA Victoria  yang berprestasi

Grand Champion - ERA Star Bapak Hafrizal Chan

Team ERA Graha yang berprestasi

Top MMRC bersama Grand Champion & Pak Darmadi Darmawangsa

The Champion - ERA Victoria Teguh Santoso

in Atomium Brussels 

Cantiknya gothic town Leuvenfoto grup di kota Rotterdam

Foto perdana di depan Bandara Internasional Schiphol
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KEK LOK SI TEMPLE Sebuah ikon 

wihara terbesar di Asia Tenggara, disebut dengan nama Kek 

Lok Si Temple ini memiliki arti Kuil Kebahagiaan Tertinggi 

yang begitu ditunggu-tunggu untuk dikunjungi. Kuil yang 

letaknya langsung menghadap laut ini, justru semakin 

menambah kesan yang indah akan pemandangannya. 

Wihara yang merupakan pusat ziarah serta tempat beribadah 

bagi penganut agama Buddha ini, bila sudah malam tiba 

keindahannya semakin menjadi daya tarik bagi wisawatan 

yang akan berkunjung kesana.

P
enang atau Pinang biasa warga lokal menyebutnya terletak di Malaysia yang merupakan negara tetangga 

dari Indonesia, menjadi tempat yang begitu banyak peminatnya bila ingin sekedar berlibur dengan jarak 

tempuh yang tidak begitu jauh dan memakan waktu yang lama diperjalanan bersama kerabat dekat 

yang memiliki hobby jalan-jalan yang sama. Pada perjalanan Star Club 2019 mendatang, Penang ini akan menjadi 

perjalanan yang tentu menyenangkan bagi Team ERA sebagai reward prestasi Juli – Desember 2019.

DESTINASI Star Club



GEORGETOWN Sebuah tempat 

bersejarah yang sudah ditetapkan oleh UNESCO pada 

tahun 2008 sebagai salah satu World Heritage City. 

Bila anda sudah sampai disana dan berjalan-jalan di 

area ini, maka mata akan langsung dimanjakan oleh 

jajaran bangunan kolonial dengan peranakan Cina 

yang bersejarah dan masih diselestarikan hingga saat 

ini. Hampir disekitar sudut Georger Twon, yaitu sebuah 

bangunan monumental untuk wisatawan yang suka 

ingin mengetahui sejarah pasti sangat cocok bila datang 

langsung kesana.

KELLIE’S CASTLE Usia gedung istana 

yang sudah mencapai 107 tahun ini, diberi nama Istana 

Kellie atau Kellie’s Castle akan selalu memiliki daya tarik 

tersendiri bagi para turis yang sedang berlibur. Istana 

yang begitu bersejarah ini selalu memiliki daya tarik 

tersendiri dengan letak bangunan yang sungguh kokoh 

yang berdiri di puncak bukit Batu Gadjah, Ipoh, Malaysia. 

Singkat cerita tentang asal muasal bangunan ini ialah bukti 

cinta yang diberikan William Kellie Smith kepada sang 

isteri, Agnes. William termasuk orang yang berpengaruh 

karena Ia termasuk dari kalangan 10 keluarga elit di daerah 

Kinta yang menguasai perusahaan ladang getah dan 

pelombongan bijih timah. Maka tempat tersebut sangat 

menarik untuk dikunjungi bersama sanak saudara atau 

sekedar menghilangkan rasa penat selama beraktifitas

Gua Tempurung Dijuluki sebagai 

gua kapur terbesar, dengan panjang gua 1,9 km di 

Semenanjung tepatnya di Malaysia. Kesan yang indah, 

karena di dalam kubah besar tersebut ada beberapa 

karakter yang berbeda seperti dari segi suhunya, 

permukaan air, serta kandungan batu kapur dan 

marmernya. Tampak tidak terlalu jauh dari awal masuk 

gua tersebut, Anda akan disuguhkan pemandangan yang 

terpampang jelas akan membuat decak kagum bagi yang 

sudah mengunjunginya. Banyaknya spot foto bagi yang 

gemar mengabadikan moment indah ini bisa langsung ke 

bagian stalakmit dan stalaktit di tengah Gua Tempurung 

yang usianya dipercaya sudah 8000 tahun maka akan 

semakin menambah keseruan saat sudah didalamnya.

 33
D E S T I N A T I O N



Jakarta, 31 Agustus 2019. ERA Expert menggelar 

acara Grand Opening yang berlangsung  di Ruko The 

Boulevard No. 16, Jakarta Timur. Acara pembukaan 

kantor  ERA Expert dihadiri oleh para tamu undangan, 

yaitu Bapak Darmadi Darmawangsa, President Director ERA 

Indonesia, Bapak Yonattan So dan Ibu Angeline Vandani, 

perwakilan management ERA Indonesia serta tamu 

undangan lainnya yaitu pihak Developer, Bank, Notaris, 

Media, Member Broker ERA sekitar, Marketing Associate ERA 

Expert beserta kerabat yang mendukung acara tersebut.

Dreams

ERA Expert

“Dreams do come true! Saya bisa bergabung dengan ERA Indonesia dan 

membuka kantor ERA Expert.  Kami sangat berharap kedepannya semakin 

banyak Marketing yang bergabung dengan ERA Expert sehingga bisa 

bersama-sama mewujudkan mimpinya di ERA Expert dan bisa menjadi 

kantor Broker Property nomor 1 di Jakarta Timur.” ucap Ibu Maria Fitri 

selaku Member Broker dari ERA Expert.

Kemudian disambut oleh Bapak Darmadi Darmawangsa yang 

menyampaikan “ERA adalah perusahaan Real Estate Broker asal Amerika 

dan saat ini kami masih baru di Indonesia, baru berumur 27 tahun dimana 

tujuan kami untuk membuat bisnis ini lebih profesional kedepannya 

dengan jumlah kantor 114 kantor ERA yang tersebar di berbagai kota di 

tanah air dan senang rasanya sudah ada kantor ERA saat ini di Jakarta 

Garden City,” 

Setelah sambutan berakhir acara dilanjutkan dengan pengguntingan 

pita yang berlangsung di ruko tiga lantai ini. Acara pun dilanjutkan 

dengan pemotongan tumpeng oleh Ibu Maria yang diberikan untuk 

Bapak Darmadi Darmawangsa dan juga Ibunda tercinta. Setelahnya 

dilanjutkan dengan acara penyerahan plakat oleh ERA Indonesia untuk 

ERA Expert dan acara ditutup dengan pelepasan balon yang menutup 

rangkaian acara pembukaan siang hari itu. 

do come true



ERA Point menggelar acara Grand Opening pada tanggal 

7 Oktober 2019  yang berlangsung di kantor ERA Point 

yang terletak di kawasan elite Menteng, Jakarta Pusat 

tepatnya di Jl. RP Soeroso no 33. Acara pembukaan kantor ERA 

Point dihadiri oleh Bapak Darmadi Darmawangsa, President 

Director ERA Indonesia, Ibu Aan Andriani selaku Director ERA 

Indonesia, beserta tamu undangan dari pihak Bank,  Notaris, 

developer, para Member Broker ERA dan tentu kerabat serta 

Marketing Associate ERA Point.

Newest Office
at Central Jakarta

ERA Point Dalam sambutannya Bapak Darmadi Darmawangsa 

menyampaikan, “Selamat atas dibukanya kantor baru 

ERA Point. Saya berharap ERA Point dapat membangun 

perusahaan ini sesuai dengan namanya ERA Point, yaitu 

dengan menanamkan 3 nilai penting dimana ERA Point 

dapat menjadi Starting Point untuk para Marketing menuju 

kesuksesan, Meeting Point dimana transaksi – transaksi 

properti banyak terjadi di kantor ERA Point dan tentunya 

sebagai Destination Point dimana ERA Point selalu menjadi 

kantor broker properti yang dicari para costumer untuk jual, 

beli dan sewa properti.”

Peresmian kantor ERA Point ditandai dengan acara 

pengguntingan pita oleh Bapak Darmadi Darmawangsa dan 

Bapak Peter Wijaya selaku Member Broker ERA Point yang juga 

disaksikan para tamu undangan serta kerabat yang hadir. 

Acara dilanjutkan dengan pelepasan balon sebagai harapan 

agar ERA Point akan semakin mengudara dalam proses jual 

beli properti di tanah air. Selanjutnya, pemotongan tumpeng 

pun berlangsung di dalam kantor satu lantai yang cukup luas 

ini. Lalu acara ditutup dengan makan siang bersama tamu 

undangan dengan hidangan prasmanan yang disediakan 

oleh pihak ERA Point.
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Jakarta, 11 September 2019 ERA 

Indonesia mengadakan Sales 

Training Series yang diperuntukkan 

bagi para Marketing Associate. Acara  

yang berlangsung sejak pukul 09.00 – 

12.00 ini dilaksanakan di President Lounge 

Menara Batavia. Sales Training Series kali 

ini di hadiri oleh 200 peserta.

Seminar yang bertemakan “Becoming 

a Professional in Rental Property” Ini 

menghadirkan Bapak Eko Cahyono, selaku 

Senior Legal Advisor ERA Indonesia sebagai 

pembicara untuk membahas topik ini. 

Topik yang menarik dan berguna untuk 

dibahas karena sejauh ini masih banyak 

ketidakpahaman dalam proses sewa 

properti. Tidak hanya membahas maslaah 

yang terjadi di lapangan, pada training kali ini 

juga membahas bagaimana cara  menangani 

proses listing dari pemilik properti dengan 

dengan penyewa.

Selain itu acara dilanjutkan sesi sharing  

bersama tiga Marketing Associate  ERA 

yang telah berpengalaman dibidang sewa 

properti.  Ibu Yanti Lisa - ERA Vision, Ibu 

Heidy - ERA Infinity, Ibu Cynthia - ERA Ruby 

berbagi pengalamannya dalam menangani 

proses sewa menyewa. Pada kesempatan 

itu, Ibu Heidy menceritakan pengalamannya 

saat melakukan proses sewa sebuah 

rumah tua yang ternyata rumah tersebut 

berhantu. Saat itu ia menerima tantangan 

untuk menyewakan rumah tersebut, tapi 

justru ia mendapatkan calon penyewa 

yang   tidak komitmen. Penyewa melakukan 

pembayaran tidak tepat waktu, hanya 

membuang-buang waktu bahkan sampai 

menunggak pelunasan biaya sewa. Akhirnya 

ia mengambil keputusan untuk menarik 

kunci rumah tersebut  dan menyegelnya.

Dari pengalaman yang ia ceritakan memiliki 

maksud agar para agent harus memberikan 

service yang terbaik, untuk kedua belah pihak 

sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. 

Lalu, penting juga untuk membangun dan 

menjaga hubungan baik dengan para client, 

karena jika mereka merasa puas maka dengan 

sendirinya mereka akan mereferensikan kita 

kepada orang lain.

a Professional
BECOMING 

IN RENTAL



Jika Anda mendengar kata-kata meeting, yang terbesit dipikiran hanyalah 

situasi yang monoton. Pertemuan yang dilakukan hanya dengan duduk 

bersama dan membahas hal-hal penting. Di ERA, meeting tidak hanya 

sekedar duduk dengan situasi yang monoton. Waktu yang telah diberikan oleh 

para Member Broker tidak ingin kami sia-siakan.

Newest CoNCept of MeMber broker MeetiNg

Jika aNda MeNdeNgar kata-kata MeetiNg, yaNg terbesit dipikiraN haNyalah situasi yaNg MoNotoN. perteMuaN yaNg dilakukaN haNya deNgaN duduk bersaMa daN MeMbahas 

hal-hal peNtiNg. di era, MeetiNg tidak haNya sekedar duduk deNgaN situasi yaNg MoNotoN. waktu yaNg telah diberikaN oleh para MeMber broker tidak iNgiN kaMi 

sia-siakaN. 

berteMpat di MiNg restauraNt – seNayaN City Jakarta, regioNal MeetiNg MeMber broker Jabodetabek diisi deNgaN sesi dialog oleh tiga perwakilaN MeMber broker. 

MeNgaMbil teMa “reCruit & MaNage good ageNts”, ibu VeNNy tJahJoNo, bapak hafrizal ChaN daN ibu ike MoNiaga deNgaN seNaNNg hati berbagi peNgalaMaNNya selaMa 

MeNJadi MeMber broker. 

setiap MeMber broker MeMiliki Cara yaNg berbeda dalaM Merekrut daN Me-MaNage para MarketiNg yaNg ia Miliki. pada keseMpataN itu pula, seluruh MeMber broker yaNg 

hadir dapat belaJar daN saliNg share ilMu. suasaNa MeetiNg seperti iNi MeNJadi iNteraktif daN MeNyeNaNgkaN serta MeNdapat baNyak ilMu baru.

of MeMber broker MeetiNg

Bertempat di Ming Restaurant – Senayan City Jakarta, regional 

meeting Member Broker Jabodetabek diisi dengan sesi dialog 

oleh tiga perwakilan Member Broker. Mengambil tema “Recruit 

& Manage Good Agents”, Ibu Venny Tjahjono - ERA Graha, Bapak 

Hafrizal Chan - ERA Star dan Ibu Ike Moniaga - ERA Inno dengan 

senang hati berbagi pengalamannya selama menjadi Member 

Broker. 

Setiap Member Broker memiliki cara yang 

berbeda dalam merekrut dan me-manage 

para Marketing yang ia miliki. Pada kesempatan 

itu pula, seluruh Member Broker yang hadir dapat 

belajar dan saling share ilmu. Suasana meeting seperti 

ini menjadi interaktif dan menyenangkan serta 

mendapat banyak ilmu baru.

Newest Concept
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ERAvenger berkesempatan mengunjungi Oma 

dan Opa di Panti Wredha Hanna, Bogor pada hari 

Rabu, 23 Oktober 2019. Saat team ERAvengers 

tiba disambut hangat oleh pengelola panti serta oma dan 

opa yang ada di panti tersebut. Terlihat wajah yang berseri 

dari Oma dan Opa atas kehadiran team ERAvengers.

Acara dimulai dengan speech dari Bapak  Darmadi Darmawangsa, 

President Director ERA Indonesia, dalam speechnya tak lupa ia  

memberi dukungan serta semangat untuk paraoma dan opa. Bapak 

Darmadi juga mengingatkan untuk terus berpikir positif, walaupun 

sedang mengalami kondisi yang kurang baik. Lalu Bapak Darmadi 

juga mengajak oma dan opa bernyanyi bersama.

Acara dilanjutkan dengan perkenalan diri dari masing-masing 

oma dan opa. Begitupun sebaliknya dari team ERAvenger  

memperkenalkan nama mereka dari berbagai tokoh Superhero 

terkenal dari dalam maupun luar negeri. Setelah itu oma dan opa 

diajak bernyanyi dan berdansa bersama yang diiringi oleh seorang 

keyboardist yang lihai memainkan alat musik tersebut. Suasana 

senang pun mengalir dengan nyanyian lagu-lagu nostalgia saat 

mereka masih muda dulu

Tidak sampai disitu kami juga turut mengunjungi setiap kamar 

dimana oma dan opa beristirahat setiap harinya. Serta ruang makan 

yang menyambung dengan tempat biasa mereka berkumpul untuk 

menonton acara hiburan di televisi. Adapun oma dan opa yang 

hanya bisa terbaring di tempat tidur, dikarenakan kondisi mereka 

yang kurang fit sehingga tidak dapat ikut  bergabung di ruang aula 

yang tersedia di Panti Wredha tersebut.

Setelah berkunjung ke masing-masing kamar para lansia, team 

ERAvenger juga memberikan buah tangan kepada oma dan opa 

yang mereka terima dengan sukacita. Oma dan opa merasa senang 

dan terharu karena masih ada yang mau memperhatikan mereka. 

Karena perhatian tersebut tidak selalu mereka dapatkan dari keluarga 

kandungnya yang jarang bahkan hampir tidak pernah mengunjungi 

mereka. 

Lalu, diakhir acara kami foto bersama dengan oma dan opa. Oma 

Juliana sebagai perwakilan dari oma dan opa menyampaikan 

kesannya atas kunjungan kali ini. “Kita sangat terhibur atas 

kedatangan team ERAvengers dan bersukacita sekali. Pesan Oma, 

jangan membuang kami pada masa tua kami, janganlah mengingat 

keadaan kami ketika kekuatan kami habis. Berkat team ERAvengers, 

kami merasa bertambah kuat, merasa segar, merasa muda kembali 

biarpun rambutnya sudah tua".
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ACHIEVER

SUPER STAR CLUB

WINNER

TRIPLE STAR CLUB

DOUBLE STAR CLUB

STAR CLUB

STAR CLUB MEMBER BROKER OCTOBER 2019

STAR CLUB MARKETING ASSOCIATE OCTOBER 2019

ERA ARTA
ERA FAJAR
ERA FIESTA
ERA GADING

Thing Thing  - ERA GADING

Tera Rahayu - ERA STAR

Louis Tirtomoyo. S - ERA PRESTIGE

ERA GRAHA

Bambang Suhermanto - ERA STAR

Ade Setiawan ERA PRIORITY
Andria Dian Palupi ERA MIRA
Antonius ERA WYNDHAM
Arief Budiman ERA FAJAR
Decilia Djunaidi ERA WYNDHAM
Dewi Suciati ERA TOP
Elli Bintang Sinaga ERA SKY
Esther Lina ERA HOME
Fanny Pranoto ERA ARTA
Faridah ERA INFINITY
Fatma Sari Dewy ERA STAR
Firly Amalia ERA VICTORIA Pondok Indah

Cindy Angelina - ERA JATIM Dodi Sujarwo - ERA STAR

Sonny Djajakusli - ERA ARTA

Nina Kuntjoro S. - ERA HOME

Ariani Selamat - ERA MAX

ERA STAR

ERA HOME
ERA PRESTIGE

ERA SKY
ERA VICTORIA

Glenn Patrick Gouw ERA FAJAR
Handjoko Permana ERA POINT
Henny Ie ERA SKY
Ignatius Raymond Gunawan ERA GRAHA
Linda Macmura ERA INNO
Martine Gunasili, Ir ERA VICTORIA Pondok Indah
Nelly Lesmana ERA FAJAR
Nurila ERA SKY
Shirly Maharani Devi ERA ONE
Tinna Parman ERA FIESTA Pamulang
Vera Muliana ERA PRO
Winda ERA FIESTA BSD




