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VERDE Hunian di Tengah Kota Jakarta dengan Konsep Modern Tropis 
 
 

VERDE memberikan pengalaman hidup yang bercita rasa tinggi lewat kenyamanan 

bernuansa resort di tengah kota 

 

 

Jakarta, 11 Juni 2010 --- Farpoint Realty, secara resmi memperkenalkan VERDE, sebuah 

komplek kondominium yang berlokasi di pusat kegiatan bisnis Jakarta. Dengan konsep modern 

tropis, VERDE merupakan sebuah kondominium berkualitas tinggi, yang dikemas dengan segala 

kemewahan desain berkelas yang melekat didalamnya. VERDE tampil menjadi hunian 

bernuansa resort yang mampu memberikan pengalaman kenyamanan nuansa alam namun 

yang tetap mempunyai cita rasa tinggi di tengah-tengah hiruk pikuk kota Jakarta. 

 

Acara peluncuran yang juga di hadiri oleh rekan-rekan media ini berlangsung di Jakarta pada 

tanggal 11 Juni 2010 yang dihadiri oleh Honey Angkosubroto, perwakilan dari Farpoint Realty 

dan juga Glenn Pushelberg dari YABU PUSHELBERG, sebuah firma desainer interior dunia 

kenamaan yang dipercaya untuk mendesain VERDE. 

 

Terletak di jantung Kuningan, sebuah daerah pusat bisnis yang merupakan salah satu lokasi 

favorit baik untuk bisnis maupun untuk tempat tinggal di Jakarta. Lokasi yang strategis dan 

bergengsi membuat VERDE menjadi sebuah solusi terhadap kebutuhan akan adanya hunian 

yang mampu menyediakan kedekatan lokasi terhadap sentra bisnis dan hiburan di Jakarta, 

namun tetap nyaman dengan nuansa liburan di tengah-tengah resort didalamnya. Honey 

Angkosubroto, dari Farpoint Realty yang hadir pada acara peluncuran mengatakan “Kami ingin 

memberikan suasana lingkungan tempat tinggal yang dekat dengan alam untuk masyarakat 

Jakarta yang sudah jenuh dengan segala hiruk pikuk kesibukan, macet dan lain sebagainya. 



Tinggal dengan nuansa alam yang seperti resort dengan sikulasi udara dan pemandangan 

tanaman hijau, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang 

sudah jenuh serta stress karena deadline dan pekerjaan yang menumpuk.” 

 

Lokasinya yang berada di tengah kota ini tidak lantas membuat VERDE menjadi hiruk pikuk 

dengan segala aktifitas bising yang terjadi di sekitarnya. Letak VERDE yang tidak menyatu 

dengan pusat perbelanjaan atau bangunan kantor memberikan kesan yang nyaman dan 

bersahabat. Hal ini sesuai dengan komitmen VERDE untuk memberikan konsep lingkungan yang 

tropis namun tetap moderen. “Kami sadar bahwa kehidupan di Jakarta yang makin dinamis 

menuntut gerak dan mobilitas yang tinggi sehingga membuat lokasi hunian strategis menjadi 

sebuah kebutuhan. Kondisi ini juga yang pada akhirnya menginspirasi kami untuk menghadirkan 

VERDE dengan konsep modern tropical dengan cita rasa tinggi, mewah serta nyaman. VERDE 

bukan saja mampu memberikan hunian yang bernilai tinggi dan nyaman namun juga bisa 

menumbuhkan suasana teduh, sesuatu yang diidam-idamkan oleh masyarakat Jakarta yang 

sibuk dengan kegiatan profesional dan sosial mereka setiap hari,” papar Honey yang terlihat 

sangat cantik hari itu. 

 

VERDE telah didesain sedemikian rupa bagi masyarakat Jakarta yang ingin memiliki rumah 

tinggal mewah di tengah kota dan juga tetap dapat menikmati lingkungan hijau yang nyaman. 

Dengan total luas lahan 1,3 hektar yang direncanakan untuk 3 buah gedung kondominium 

dengan jumlah unit yang juga terbatas, hanya sejumlah 258 unit, menambah kesan resort 

eksklusif. Tidak hanya itu, dibandingkan dengan kondominium lainnya di Jakarta, VERDE 

mempunyai ruangan yang lebih luas dan lapang di setiap unitnya. Honey juga menambahkan 

“Dengan luas unit yang lebih lapang dan luas, kami memberikan keleluasaan bagi para 

penghuni untuk dapat menata dan memaksimalisasi desain yang sudah ada.” 

 

Untuk lebih mendapatkan konsep modern tropical, VERDE bekerja sama dengan beberapa 

konsultan kenamaan dunia seperti RTKL International untuk arsitekturnya, Belt Collins 

International untuk konsultan lanskap serta Lighting Design Partnership (LDP) untuk konsultan 

tata lampu. Kemudian VERDE juga bekerjasama dengan YABU Pushelberg, sebuah firma desain 

interior yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat dan Ontario, Kanada. Dalam hal 

desain interior, Yabu Pushelberg telah membuktikan kepiawaannya dalam hal desain interior 

dengan mendesain tempat-tempat terkenal di seluruh penjuru dunia, seperti Louis Vuitton, 

Bergdorf Goodman, serta Park Hyatt International. 

 

Glenn Pushelberg, salah satu pendiri konsultan Yabu Pushelberg yang pada hari ini 

berkesempatan hadir mengungkapkan, “Kami sangat senang dapat bekerjasama dengan 

Farpoint Realty dan mendapat kepercayaan untuk mendesain VERDE. Konsep yang kami angkat 



disini adalah modern tropical. Kami ingin memberikan konsep hunian tengah kota yang mewah 

tetapi juga nyaman. Pemilihan bahan baku interior juga dilakukan sedemikian rupa untuk 

mendukung konsep tersebut. Seperti lantai kayu, koridor yang luas untuk sirkulasi udara agar 

tidak pengap serta teras.” 

 

VERDE merupakan kondominium persembahan dari Farpoint Realty, sebuah perusahaan 

pengembang yang tergabung dalam kelompok usaha Gunung Sewu yang sudah sangat terkenal 

di kalangan usaha properti. Bekerjasama dengan berbagai pihak yang sudah sangat dipercaya 

dibidangnya membuat Farpoint Realty yakin bahwa VERDE akan menjadi sebuah hunian yang 

sangat diminati oleh masyarakat Jakarta dan semakin menjadikan Farpoint Realty sebagai 

pengembang yang terpercaya dan handal. “Dengan tinggal di VERDE kami ingin masyarakat 

Jakarta, terutama para professional muda dapat mendapatkan hunian tengah kota yang 

memang didesain khusus untuk mendukung gaya hidup mereka namun tetap dapat 

memberikan kenyaman seperti layaknya sebuah resort,” ungkap Honey Angkosubroto menutup 

acara sore ini. 

 

***** 

 

Mengenai PT. FARPOINT REALTY INDONESIA 

 

Farpoint Realty Indonesia merupakan bagian dari kelompok usaha Gunung Sewu. Kelompok 

usaha Gunung Sewu sudah mempunyai pengalaman selama lebih dari 50 tahun dalam bidang 

manufaktur, agrikultur dan asuransi. Farpoint Realty bergerak di bidang properti, khususnya 

pengembang, operator dan investasi. Visi dari Farpoint adalah “Menjadi Pengembang yang 

Dapat Memberikan Kualitas dan Nilai Terbaik,” Farpoint Realty menjadi salah satu pemain 

handal dalam bidang pengembangan properti, penjualan, penyewaan dan pengelolaan dari 

hunian mewah, perkantoran dan juga pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta. 


