
 
 

SIARAN PERS 

 

Sequis Tower dari Indonesia Meraih Penghargaan The International Architecture 

Awards 2018 

Sequis Tower, proyek perkantoran International Grade A di Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) 

merupakan satu-satunya dari Indonesia yang terpilih dari 31 negara dan 1000 pengajuan. 

 

 

Jakarta, 11 Oktober 2018 – Sequis Tower oleh FARPOINT, perusahaan pengembang properti di 

Indonesia, lewat rancangan arsitektur Kohn Pederson Fox Associates (KPF) berhasil meraih penghargaan 

“The International Architecture Awards 2018” kategori Skyscraper/High-Rises yang diselenggarakan 

di Acropolis, Athena, Yunani, Jumat (28/9) lalu. 

 

Penghargaan yang diraih oleh Sequis Tower ini berdasarkan berbagai kriteria penilaian, yaitu visi desain; 

inovasi; dan orisinalitas; kapasitas dalam mendorong aktivitas, melibatkan dan menghibur para penghuni 

dan pengunjung; aksesibilitas dan keberlanjutan; lalu seberapa sesuai bangunan tersebut terhadap 

tujuannya dan tingkat kepuasan dari klien. 

 

Mulyadi Janto, Head of Project Management FARPOINT menyatakan, “Saat ini kita sedang meilihat 

masa depan dari gedung perkantoran, dimana perusahaan dan karyawan memiliki ekspetasi yang tinggi 

untuk bekerja dalam gedung pintar. Kami senang bahwa visi Sequis Tower dapat terwujud melalui 

kolaborasi dengan para ahli, salah satunya KPF, serta rancangan arsitektur Indonesia sudah mulai diakui 

dunia internasional” 

 

“Gedung perkantoran masa kini harus menyediakan hal-hal yang penting untuk kesehatan, menawarkan 

budaya baru dalam bekerja, dan lebih banyak ruang terbuka sebagai tempat beristirahat sejenak dari 

kesibukan. Akesibilitas dan keberlanjutan (sustainability) juga menjadi aspek penting untuk meningkatkan 

kepuasan klien dan kenyamanan karyawan yang bekerja di dalamnya,” tambah Mulyadi. 

 

Berbeda dengan gedung modern pada umumnya di Jakarta, Withlock menambahkan, Sequis Tower 

dirancang seperti pohon Banyan yang memberikan kesan sejuk kepada orang-orang di dalamnya serta 

memberikan pemandangan kota yang lebih luas. "Desain dan arsitektur dari Sequis Tower sangat 

memperhatikan lingkungan, budaya dan nilai sosial," jelas Robert C. Whitlock, Principal KPF. Rancangan 

bangunan juga menyediakan stabilitas struktural yang lebih besar di zona seismik aktif. 

 

 



 
 

Sebagai bangunan pertama di Indonesia yang menargetkan sertifikasi bangunan hijau LEED (Leadership 

in Energy and Environmental Design) peringkat Platinum dari U.S. Green Building Council, proyek Sequis 

Tower akan memenuhi tujuan FARPOINT untuk mengoperasikan gedung dengan efisiensi energi yang 

terukur, dampak lingkungan yang lebih rendah, fungsionalitas dan keamanan, dan memungkinkan 

fleksibilitas yang diperlukan untuk menumbuhkan interaksi dan komunikasi dengan rekan kerja dari 

perusahaan-perusahaan yang menjadi tenant Sequis Tower. Sertifikasi LEED juga menjawab tantangan 

tenant dalam tanggung jawab mereka terhadap kesehatan pekerja mereka di lingkungan kerja melalui 

kualitas udara dan pencahayaan ruangan yang lebih baik. 

 

Ditargetkan untuk mulai operasional pada Maret 2019 mendatang, Sequis Tower tidak hanya menawarkan 

lokasi premium di SCBD Jakarta, namun menyediakan akses mudah menuju transportasi umum dan MRT. 

Dirancang dengan desain inovatif dan kualitas premium, Sequis Tower akan menjadi alamat bisnis yang 

premium bagi bisnis yang akan mencerminkan nilai -integritas, keunggulan, efisiensi, dan transparansi- 

yang penting untuk kegiatan sehari-hari. 

 

-SELESAI- 

 

 

 

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: 

Hellen Triutomo, Senior Marketing Manager FARPOINT 

hellen.triutomo@farpoint.co.id 

 

Dian Nuryana, Junior Marketing Communication Manager FARPOINT 

dian.nuryana@farpoint.co.id 

 

 

 

Tentang Sequis Tower 
Ditujukan sebagai destinasi gaya hidup untuk komunitas bisnis Jakarta melalui tersedianya ruang publik, 
Sequis Tower memadukan sebuah venue yang menarik dan elegan yang terdiri dari berbagai jenis ruang 
kantor, termasuk kantor eksekutif, trading floors, beragam ritel, butik dan restoran, Executive Education 
Center, ruang serba guna, serta pusat kebugaran yang melengkapi gedung ini. Ditunjang lokasi dengan 
akses ganda dari SCBD dan Jalan Jenderal Sudirman, Sequis Tower menyediakan interkonektivitas untuk 
kemudahan akses menuju transportasi umum, termasuk Mass Rapid Transit (MRT) dan bangunan lainnya 
untuk mengakomodir budaya berjalan kaki di perkotaan dan gaya hidup bisnis modern di mana para 
profesional lebih menikmati berjalan kaki dibanding menggunakan kendaraan pribadi. 
www.sequistower.com  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hellen.triutomo@farpoint.co.id
mailto:dian.nuryana@farpoint.co.id
http://www.sequistower.com/


 
 
Tentang FARPOINT 
FARPOINT adalah developer real estate Indonesia yang menghadirkan dan mengelola properti  dengan 
standar dan desain berkualitas tinggi. FARPOINT merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya 
oleh Gunung Sewu Group, sebuah grup bisnis yang telah mapan dan dihormati di Indonesia. Dengan visi 
“menjadi perusahaan real estate yang terpercaya terpercaya dengan karyawan yang sepenuh hati 
menghasilkan produk yang inovatif dan pengalaman yang berkualitas”, FARPOINT selalu memberikan 
sesuatu yang bernilai bagi para stakeholders-nya. FARPOINT juga didukung oleh lebih dari 30 tahun 
pengalaman Gunung Sewu Group dalam pengembangan properti residensial, komersial, hospitality dan 
ritel, maupun dalam manajemen aset. 
 
Proyek – proyek FARPOINT telah menerima penghargaan tingkat internasional berikut ini : 
 
- MIPIM (Le marché international des professionnels de l'immobilier) Award Asia Pacific 2013 sebagai The Best 

Futura Project untuk Sequis Tower, sebuah gedung perkantoran dengan International Grade A.  

- 2014-2015 Asia Pacific Property Awards dalam kategori Residential High-rise Architecture category untuk VERDE 

Two.  

- MIPIM (Le marché international des professionnels de l'immobilier) Award Asia Pacific 2014 sebagai The Best 

Futura Project untuk The Hundred, sebuah area pengembangan kawasan terpadu di Mega Kuningan. 

- Greenship Gold Level oleh Green Building Council Indonesia untuk Sequis Center di 2015. 

- Indonesia Property Awards 2015 sebagai Best Office Architectural Design untuk Sequis Tower 

- South East Asia Property Awards 2015 sebagai Best Office Architectural Design untuk Sequis Tower. 

- Properti Indonesia Award 2016 sebagai The Well Designed Office Project in Jakarta untuk Sequis Tower.  

- REI Property Awards 2016 Gold Winner, Residential (High Rise) Category untuk VERDE. 

- Greenship Gold Level oleh Green Building Council Indonesia untuk Menteng Regency di 2016. 

 
Kenali FARPOINT lebih jauh dengan mengunjungi website kami di www.farpoint.co.id. 
 
 
 
Tentang LEED Platinum 
LEED atau Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), merupakan sistem yang menetapkan 

rating untuk desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan bangunan, tempat tinggal dan lingkungan. 

LEED diprakarsai oleh sebuah organisasi non-profit, US Green Building Council, pada tahun 1998 dan 

telah dikembangkan untuk membantu pemilik dan operator bangunan untuk bertanggung jawab terhadap 

lingkungan dan menggunakan sumber daya secara efisien. Untuk informasi lebih lanjut tentang US Green 

Building Council silahkan kunjungi: http://www.usgbc.org/ 

 
 
Tentang Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) 
Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) adalah firma arsitektur terpadu yang fokus terhadap perancangan 
bangunan di semua jenis dan skala dan juga di semua wilayah geografis. Proyek KPF mencakup menara 
tertinggi di dunia, span terpanjang, program yang paling beragam, dan dalam bentuk inventif. Tujuan dari 
KPF dan apa yang memotivasi KPF adalah untuk menemukan solusi paling cerdas di setiap proyek. KPF 
percaya bahwa desain terbaik berasal dari pencarian yang terus dilakukan tanpa berpatok pada satu 
formula tertentu. 
 
Aspirasi yang membentuk desain KPF, termasuk optimalisasi fungsi program adalah untuk memperkuat 
konteks perkotaan, mempromosikan lingkungan yang berkelanjutan, memajukan keberhasilan strategi 
pembangunan komersial, dan menciptakan bangunan indah yang mencerminkan dan mengilhami 
komunitas yang kami layani. KPF bekerja sama dengan klien untuk menyeimbangkan kekuatan ini dan 
memanfaatkan pemikiran multidisiplin. Untuk mengenal Kohn Pedersen Fox Associates lebih lanjut, silakan 
kunjungi https://www.kpf.com/about/profile  
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