
                                                                                                        

1/3 

 

Joint Statement 

 

Rajawali Property Group dan Four Seasons Umumkan Lokasi 
Baru Four Seasons Hotel Jakarta 

 
Dipersiapkan untuk dibuka pada bulan Juni 2016, Four Seasons akan menjadi centerpiece yang 

istimewa untuk kawasan Capital Place Jakarta yang sangat diantisipasi 

 
 
JAKARTA – 27 Januari 2016 - Rajawali Property Group dan Four Seasons Hotels 
and Resorts, perusahaan perhotelan mewah terkemuka di dunia, hari ini 
mengumumkan bahwa Four Seasons akan mengelola sebuah hotel mewah baru yang 
menyediakan akomodasi kamar suite secara menyeluruh yang berada di kawasan 
Capital Place, sebuah kawasan pusat bisnis multifungsi bertaraf premium yang 
berlokasi di Sudirman Central Business District tepat di jantung kota Jakarta. 
 
Capital Place, yang merupakan sebuah kolaborasi antara Rajawali Property Group dan 
GIC, telah mencatatkan rekor bebas kecelakaan sejak proses konstruksi dimulai dan 
diakui sebagai salah satu proyek pembangunan properti yang paling aman di Jakarta. 
Karena pencapaiannya yang mengesankan tersebut, Capital Place dipilih oleh 
Pemerintah DKI Jakarta sebagai tempat peluncuran ‘Bulan Keselamatan Nasional 
2016’. Pembangunan Kawasan Bisnis Terpadu yang terletak di sepanjang Jalan Gatot 
Subroto ini juga akan mencakup sebuah menara perkantoran 47 lantai, ritel outlet dan 
restoran kelas atas. 
 
"Capital Place adalah proyek luar biasa yang mewakili visi kami untuk kota Jakarta," 
kata Shirley Tan, CEO, Rajawali Property Group. "Kami dengan gembira 
memperkenalkan Four Seasons Hotel Jakarta sebagai pusat proyek pembangunan 
yang penting ini dan pelayanan Four Seasons yang legendaris bagi seluruh proyek ini. 
Dengan memanfaatkan pengalaman dan fleksibilitas Four Seasons dalam berbagai 
proyek pengembangan properti terpadu serupa di berbagai belahan dunia, kami 
membangun kawasan pusat bisnis premium pertama di Jakarta yang menawarkan 
pelayanan bintang lima yang terintegrasi.” 
  
Four Seasons terkenal karena mengelola beberapa hotel terbaik di dunia yang 
berlokasi di pusat keuangan global termasuk Hong Kong, Singapura, Shanghai, Tokyo, 
London, New York dan Paris. Hotel Four Seasons Hotel Jakarta yang baru ini akan 
menggantikan Hotel Four Seasons yang berada di Jalan HR Rasuna Said, yang juga 
dimiliki oleh Grup Rajawali, dan yang sejak akhir 2014 ditutup untuk renovasi. 
 
"Four Seasons telah beroperasi di Jakarta selama 20 tahun. Kami sangat yakin pada 
pasar di Indonesia dan masa depan yang panjang dan cerah," kata Michael A. 
Crawford, Presiden Asia Pasifik, Four Seasons Hotel dan Resorts. 
 
"Ini adalah kesempatan yang unik untuk dapat mengelola sebuah hotel mewah yang 
baru di Jakarta dan sekaligus melanjutkan hubungan kami dengan Rajawali Property 
Group yang terbilang sukses. Kami selalu berusaha memberikan kepada tamu-tamu 
kami hotel dan pengalaman yang terbaik dan tidak terlupakan. Adalah suatu 
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kehormatan bagi kami untuk melakukan hal tersebut dengan hotel yang luar biasa ini 
yang menggabungkan semangat kota Jakartadengan kualitas personalisasi dan 
pelayanan Four Seasons yang tak ada tandingannya ," lanjut Crawford. "Kami 
menandai awal dari bab baru kami di kota Jakarta dan  berharap dapat menyambut 
kembali para tamu dan pelanggan setia Four Seasons Hotel Jakarta ." 
 
Dengan 125 kamar suite yang luas dan dilengkapi dengan pemandangan cakrawala 
Jakarta, hotel ini merupakan tambahan yang impresif bagi Jakarta. Arsitek yang 
mendesain pembangunan ini adalah Pelli Clarke Pelli Architects yang prestasinya 
sangat diakui oleh dunia internasional. Desain yang dibuat oleh Pelli Clarke Pelli 
mengejawantahkan prinsip arsitektur Indonesia yaitu transparansi ruang dalam dan 
ruang luar. Garis menawan pada interior hotel yang terinspirasi dari French Deco yang 
dirancang oleh interior desainer ternama asal New York Alexandra Champalimaud, 
akan menjadi pelengkap yang anggun untuk ruang outdoor yang diciptakan oleh 
desainer lansekap spesialis kota tropis Bill Bensley. 
 
Para tamu Four Seasons Hotel Jakarta akan menikmati fasilitas kelas dunia termasuk 
spa yang terbaik, pusat kebugaran, fasilitas ruang pertemuan maupun ruang acara 
yang dikombinasikan dengan layanan khusus yang identik dengan Four Seasons. 
 
Four Seasons juga dikenal sebagai pengelola restoran-restoran yang dinamis dan 
cocok dengan selera lokal dan makanan serta minuman yang ditawarkan di Four 
Seasons Jakarta akan mencerminkan hal tersebut – tempat berkumpul yang hidup 
yang dirancang untuk menarik penduduk setempat serta pengunjung lainnya.  
 
Tentang Rajawali Property Group  
 
Rajawali Property Group adalah anak perusahaan Rajawali Group di bidang investasi 
dan pengembangan real estate. Rajawali Group merupakan investor bisnis yang 
terpandang di Indonesia. Didorong oleh filosofi penciptaan nilai, Rajawali Group telah 
banyak membuktikan kesuksesannya di berbagai industri, termasuk hotel dan  
properti, pertanian, pertambangan, infrastruktur, transportasi, dan media. Selama tiga 
dekade terakhir, Rajawali Group telah membangun reputasi yang solid untuk 
investasi strategis, termasuk jaringan televisi milik swasta pertama di Indonesia yakni  
Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), layanan operator telepon selular swasta 
nasional pertama di Indonesia yakni PT XL Excelcomindo Pratama, dan operator 
taksi terbesar kedua berdasarkan ukuran armada di Indonesia yakni PT ekspres 
Transindo Utama yang masih terus berkembang dengan model bisnis yang diakui 
oleh United Nations Development Program (UNDP) sebagai program 
penanggulangan kemiskinan yang efektif untuk negara berkembang. Track record 
Rajawali Grup dalam menciptakan nilai meliputi pengubahan haluan PT Perusahaan 
Rokok Tjap Bentoel dan hubungan kemitraan dengan Pemerintah Indonesia dalam 
rangka meningkatkan nilai pemegang saham secara signifikan untuk perusahaan 
semen terbesar Indonesia yakni PT (Persero) Semen Gresik Tbk. Sebagai bagian 
dari visi Rajawali Group untuk masa depan yang berkelanjutan bagi Indonesia dan 
Asia, Rajawali Group mendirikan Yayasan Rajawali Institut Asia dan juga 
memprakarsai Program Harvard Kennedy School Indonesia untuk meningkatkan 
penelitian dan pendidikan dibidang kebijakan publik dan pemerintahan. 
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Tentang Four Seasons Hotels and Resorts 
 
Didirikan pada tahun 1960, Four Seasons terus menentukan masa depan industri 
perhotelan mewah dengan imajinasi yang luar biasa, komitmen yang teguh untuk 
standar kualitas tertinggi, dan layanan yang paling autentik dan customized. Saat ini 
Four Seasons mengoperasikan 96 hotel, resor dan residences di pusat-pusat kota 
besar dan resor di 41 negara, dan dengan lebih dari 60 proyek sedang dalam tahap 
pembangunan, Four Seasons secara konsisten menempati peringkat terbaik di antara 
merk-merk hotel yang paling bergengsi di dunia di jajak pendapat pembaca, ulasan 
wisatawan,  dan penghargaan industri. Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, 
kunjungi fourseasons.com. Untuk berita terbaru, kunjungi press.fourseasons.com dan 
ikuti @FourSeasonsPR di Twitter. 

 
  
For more information: 
 
Swanny Renata Hendrarta 
 
Head of Sales & Marketing 
Rajawali Property Group 
Phone: +6221 5760808 ext 8606 
Email   : swanny.hendrarta@rajawali.com 
 

Sorya Ingrid Gaulin 
 
Director, Global Corporate Public Relations 
and Social Media 
Four Seasons Hotels and Resorts  
Phone: +1 416 441 4767 
Email: prsm@fourseasons.com 
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