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Four Seasons Hotel Jakarta dan Capital Place Resmi Dibuka Untuk 

Umum pada Bulan Juni 2016  
 
 

Pembukaan Hotel ini menandakan kembalinya Four Season Hotel di Jakarta; di lokasi baru 
yang terletak pada kawasan Capital Place yang baru dibangun.  

 
JAKARTA – Mei 21, 2016  

 
Four Seasons Hotel Jakarta yang spektakular direncanakan buka dalam waktu kurang dari 
sebulan, yang akan beroperasi di akhir bulan Juni 2016, di lokasi yang baru; Hotel 20 lantai 
yang penyabet  penghargaan ini, terletak di kawasan pembangunan Capital Place. Tepat di 
pusat perdagangan internasional Jakarta, hiburan serta finansial, kawasan Capital Place 
akan membawa era baru dimana aktivitas bisnis dipadukan dengan kemewahan fasilitas 
perkantoran premium serta kesempurnaan servis ala Four Season. Semua terintegrasi 
menjadi satu landmark ikonik di kawasan Jalan Gatot Subroto. 
 
“Dengan resmi dibukanya Four Seasons Hotel Jakarta akan menjadi simbol kembalinya Four 
Seasons Hotel di Jakarta, sebagai salah satu kota yang berkembang pesat sebagai pusat 
bisnis internasional” tutur J. Allen Smith President dan Chief Executive Officer  Four Seasons 
Hotels and Resorts. “Lokasi baru di kawasan Capital Place yang paling mutakhir merupakan 
cerminan kerjasama yang solid dengan Group Rajawali serta komitmen kami akan 
kesempurnaan” 
 
Dibuka pada pertengahan tahun ini, Four Seasons Hotel Jakarta akan melanjutkan jejak 
langkahnya selama 20 tahun terakhir. Hadir dengan wajah baru, hotel yang megah dan 
mewah ini dirancang oleh desainer terkenal asal New York, Alexandra Champalimaud, 
anggota dari Interior Design Hall of Fame. Sejak awal Mei, hotel dengan fasilitas sebanyak 
125 kamar suite bergaya neo klasik ini telah menerima pemesanan dan akan menyambut 
tamu pertamanya pada akhir Juni. 
 
“Kami sangat menantikan untuk menyambut kembalinya para tamu di hotel, serta 
memperkenalkan kepada para tamu lokal maupun internasional dengan pengalaman 
menginap yang berbeda di Four Season Hotel Jakarta”, janji Christian Poda, GM Four 
Season Hotel Jakarta.    
 
Didesain untuk menjadi kota dalam sebuah kota, Capital Place adalah suatu kawasan 

pembangunan bisnis dengan dua gedung, hotel dan perkantoran yang dihubungkan oleh 

gerai ritel. Berlokasi di Jalan Gatot Subroto, gedung perkantoran ini memiliki kapasitas seluas 

90,511m
2
. Terletak dikawasan yang nyaman dan dengan privasi terjaga, Four Seasons Hotel 

Jakarta memberikan suasana tenang bagi para tamunya. Sementara digerai ritel, menyajikan 

beragam tempat kuliner premium, dari kafe, bar, serta restoran dengan kualitas tinggi. Capital 

Place adalah suatu kawasan perkantoran yang sangat sesuai untuk lingkungan kerja para 

eksekutif dan professional terbaik di bidangnya dan melengkapi kebutuhan bisnis maupun 

social. 

 
"Ini adalah pengembangan pertama di Jakarta dimana Four Season Hotel yang selama ini 
dikenal sebagai hotel dengan servis terbaik, kini juga menjejakkan prestasinya di gedung 
perkantoran” kata Shirley Tan, CEO Rajawali Property Group. “Capital Place adalah puncak 
dari visi dan komitmen kami untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja menjadi suatu 
destinasi di mana aktivitas bisnis menjadi suatu gaya hidup yang elegan, mewah dan 
bergengsi” 
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Dirancang dengan standar internasional, gedung perkantoran dengan 52 lantai Capital Place 
ini memiliki kombinasi yang sangat cermat dalam pembuatan lantai gedung tanpa celah. Area 
lobi yang luas menjulang setinggi 8 meter dilengkapi lift dengan kontrol tujuan serta layanan 
concierge Four Seasons. Gedung ini juga merupakan salah satu dari sedikit gedung 
perkantoran di Jakarta yang bersertifikasi BCA Green Mark GoldPlus yang dilengkapi dengan 
150mm raised floors danini akan menjadi standar kualitas baru bagi area perkantoran yang 
berkesinambungan di masa depan.  
 
Menara kantor telah siap untuk disewa dan akan menyambut penyewa pertama pada tanggal 
2 Mei. Pertanyaan seputar Penyewaan dapat dikirimkan melalui situs Capital Place. 
 
Lihat lembaran terlampir tentang detil dan fitur servis Four Seasons Hotel Jakarta. 
 
Tentang Capital Place  
 
Dimiliki oleh investor real estate global terkemuka, Capital Place akan menjadi  standar baru 
bagi gedung perkantoran Jakarta di masa depan. Terletak di kawasan strategis diantara 
SCBD dan Mega Kuningan dalam area Segitiga Emas, Capital Place diposisikan untuk 
memudahkan akses ke area bisnis terkemuka di Jakarta. Area ini juga dilalui oleh 
transportasi umum termasuk TransJakarta, bus, taksi dan stasiun LRT mendatang. Kawasan 
ini mendapat akses yang menguntungkan dari kedua jalur jalan Gatot Subroto dengan 
terciptanya jalan khusus yang mengakses langsung ke SCBD. 
 
 
Tentang Rajawali Grup 
 
Rajawali Group adalah salah satu investor terbesar di Indonesia. Dilandasi oleh nilai dan 
filosofi dalam berkreasi, Rajawali Group telah berhasil menggabungkan berbagai sektor 
industri, termasuk hotel, property, agrikultur, pertambangan, infrastruktur, transportasi dan 
media. Lebih dari tiga decade, Rajawali Grup telah membangun reputasi kuat di dunia 
strategi investasi serta di dunia filantrofi, termasuk juga terlibat dalam program pengentasan 
kemiskinan, serta berdirinya Rajawali Foundation Institute untuk  Asia dan program Harvard 
Kennedy School Indonesia untuk mendukung pengembangan riset dan edukasi di bidang 
kebijakan publik dan pemerintahan.  
 
Tentang Four Seasons Hotels and Resorts 
 
Didirikan pada tahun 1960, Four Seasons melanjutkan standar bagi perhotelan mewah, 

dengan komitmen yang tinggi dalam memberikan kualitas terbaik, serta dedikasi untuk 
memberikan layanan yang ekslusif. Beroperasi dengan 98 hotel, resort dan juga residences  

di pusat-pusat kota besar dan juga destinasi resort di 41 negara serta memiliki lebih dari 50 
projek pembangunan, Four Seasons secara konsisten tetap menjadi salah satu hotel terbaik 

di dunia dan sebagai salah satu brand hotel bergengsi berdasarkan suara pembaca, ulasan 
wisatawan, serta berbagai penghargaan industri perhotelan. Untuk informasi dan reservasi 

kunjungi press.fourseasons.com dan ikuti @FourSeasonsPR di Twitter. 
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Informasi lainnya mengenai Four Season Jakarta, bisa didapatkan melalui :  
 
Natalie Middleton      
Managing Director     
Middleton, Manning & Company    
Phone : +62 819 1649 8821 | +61 407 159 975  
Email : natalie@middletonmanning.com    
 
Hevie Ursulla Arnada 
Public Relations Executive 
Middleton, Manning & Company 
Phone : +62 811 907 537 
Email : hevie@middletonmanning.com 
 
 
Informasi lainnya mengenai Capital Place, bisa didapatkan melalui :  
 
Laura Ratih 
General Manager 
Capital Place 
Phone : +62 21 2277 0808 
Email : lauraratih@capitalplace.co.id 
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