
 

SIARAN PERS 

  

 Menutup Tahun 2018 dengan Strategi Joint Venture, 

FARPOINT Bermitra dengan Pengembang Terkemuka Asal Jepang - Tokyo Tatemono 

  

Jakarta, 12 Desember 2018 - FARPOINT dan Tokyo Tatemono - perusahaan pengembang 

terkemuka dari Jepang - mengumumkan joint venture mereka, yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen serta memberikan kontribusi kepada pertumbuhan industri properti di 

Indonesia. “The Loggia”, proyek perdana FARPOINT dan Tokyo Tatemono akan menghadirkan 

kondominium masyarakat kelas menengah atas di Jakarta yang akan mulai dipasarkan tahun 

2019. 

  

Penandatanganan joint venture ini dilakukan oleh Husodo Angkosubroto, President 

Commissioner PT Farpoint Realty Indonesia dan Hitoshi Nomura, President Director & CEO Tokyo 

Tatemono Co., Ltd. Acara ini sekaligus menandai dimulainya salah satu proyek perdana Tokyo 

Tatemono di Indonesia dan melengkapi portofolio FARPOINT. 

  

“Joint venture antara Tokyo Tatemono dan FARPOINT didasarkan pada visi dan nilai yang sama 

dari kedua perusahaan dalam memenuhi kebutuhan target konsumen. Kerjasama ini juga 

mencerminkan filosofi FARPOINT -Think Beyond-, dimana kami menghadirkan pengembangan 

inovatif yang memahami dan memenuhi kebutuhan dan gaya hidup konsumen masa kini dan 

nanti," Mulyadi Janto, Head of SBU Residential FARPOINT. 

  

Katsuhito Ozawa, Executive Managing Officer and Head of Overseas Business Tokyo Tatemono 

Asia Pte. Ltd. menyatakan, "Indonesia adalah pasar yang sangat penting untuk Tokyo Tatemono. 

Dan kami sangat senang dapat membangun kemitraan dengan FARPOINT, sebagai salah satu 

pengembang dengan reputasi baik di Indonesia. Kami menghormati prinsip yang sama, yang 

mengutamakan kepercayaan pelanggan kami dengan memberikan standar kualitas yang solid 

untuk memperhatikan setiap aspek hingga detail selain daripada fungsi dan estetika." 

  

"Perekonomian Indonesia telah tumbuh positif dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan 

pencapaian PDB tertinggi diantara negara-negara ASEAN. Daya beli masyarakat kelas menengah 

atas juga telah meningkat, yang pada akhirnya meyakinkan kami untuk berinvestasi di Indonesia. 

Kerja sama strategis dengan FARPOINT adalah yang ke-4 di ASEAN setelah Singapura, Myanmar, 

dan Thailand. Dan ini adalah langkah awal dalam kontribusi kami untuk tumbuh bersama industri 

real estat Indonesia," tambah Ozawa. 

  

-SELESAI- 



 

 
 
 
Tentang FARPOINT 
FARPOINT adalah developer real estat 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 estat yang terpercaya dengan karyawan 
yang sepenuh hati menghasilkan produk inovatif dan pengalaman berkualitas, menciptakan nilai bagi para stakeholder-nya,” 
FARPOINT didukung oleh lebih dari 30 tahun pengalaman dalam pengembangan dan manajemen aset properti residensial, 
komersial, hospitality dan ritel. 
 Proyek-proyek FARPOINT telah menerima penghargaan tingkat internasional adalah berikut ini: 

- MIPIM (Le marché international des professionnels de l'immobilier) Award Asia Pacific 2013 as The Best Futura Project 
for Sequis Tower, an international Grade A office building in SCBD. 

- The 2014-2015 Asia Pacific Property Awards in Residential High-rise Architecture category for VERDE Two. 
- MIPIM Award Asia Pacific 2014 as The Best Futura Project for The Hundred, an integrated mixed-used development in 

Mega Kuningan. 
- Greenship Gold Level by Green Building Council Indonesia for Sequis Center in 2015. 
- Indonesia Property Awards 2015 as the Best Office Architectural Design for Sequis Tower. 
- South East Asia Property Awards 2015 as the Best Office Architectural Design for Sequis Tower. 
- Properti Indonesia Award 2016 as the The Well Designed Office Project in Jakarta for Sequis Tower. 
- REI Property Awards 2016 Gold Winner, Residential (High Rise) Category for VERDE. 
- Greenship Gold Level by Green Building Council Indonesia for Menteng Regency in 2016. 
- Indonesia Property Awards 2017 as the Best Office Architectural Design for Sequis Tower. 
- Indonesia Property Awards 2017 as the Best Green Development and Best Universal Design Development for Sequis 

Tower 
- The International Architecture Awards 2018 for the Skyscrapers/High Rise category 2018 for Sequis Tower. 

 Kenali FARPOINT lebih jauh dengan mengunjungi website kami di www.farpoint.co.id 

  

Tentang Tokyo Tatemono 
Tatemono Co., Ltd., ("Tokyo Tatemono") telah terlibat dalam kegiatan perusahaan sejak 1896 dengan filosofi perusahaan, "Trust 
Beyond the Era" dan saat ini merupakan developer properti tertua di Jepang. Tokyo Tatemono memiliki beragam ketertarikan 
dalam bisnis yang terkait dengan real estat, seperti pengembangan perkotaan properti komersial yang berkontribusi terhadap 
masa depan kota yang berkelanjutan, termasuk Menara Otemachi yang terkenal di mana AMAN Tokyo terletak di lantai teratas, 
pengembangan perumahan premium yang mendukung kehidupan yang kaya dan penuh mimpi, manajemen properti, bisnis 
perhotelan termasuk fasilitas operasional resort dan lapangan golf, dll. 
Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd., anak perusahaan strategis dari Tokyo Tatemono yang didirikan di Singapura pada tahun 2014, 
yang memperjuangkan peluang bisnis lebih lanjut di Asia Tenggara dengan memperluas pengalaman dan pengetahuannya yang 
telah tercipta di Jepang selama 120 tahun, dan telah berpartisipasi dalam sebuah proyek premium baru di Dharmawangsa di 
Jakarta Selatan sebagai proyek pertama-nya di Indonesia. 

 Untuk mengenal Tokyo Tatemono lebih lanjut, silakan kunjungi www.tatemono.com/english/ 

 

Untuk informasi lebih lanjut, rekan media dapat menghubungi: 

  

Hellen Triutomo      Dian Nuryana 

Senior Marketing Manager                                                              Junior Marketing Communication Manager 

hellen.triutomo@farpoint.co.id    dian.nuryana@farpoint.co.id  
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