
                                                                      
 

 

 

Build Eco Xpo (BEX) Meriahkan Edisi Ulang Tahun ke-10 untuk Mendorong Perubahan dalam 

Lanskap Bangunan yang Berkelanjutan 

 

JAKARTA, INDONESIA – 18 JULI  2017 – Menyambut penyelenggaraan Build Eco Xpo (BEX) Asia di 

Singapura tahun ini, sebuah seminar pelengkap digelar di Indonesia hari ini.  Bertema “Greening 

Indonesia’s buildings and industrial estates by 2020: The real cost and the way forward,” seminar ini 

menampilkan presentasi yang memberi wawasan dari para pakar yang mendiskusikan kemajuan, 

tantangan dan peluang untuk industri bangungan dan konstruksi berkelanjutan di Indonesia. BEX akan 

menjadi tuan rumah bagi para pengunjung internasional di Marina Bay Sands, Singapura, pada 12 

hingga 14 September 2017. BEX Asia akan digelar bersama-sama dengan Mostra Convegno 

Expocomfort (MCE) Asia, pameran HVAC-R, air dan energi tingkat kawasan; dan International Green 

Building Conference (IGBC), konferensi terkemuka yang menyerukan pertukaran ide kolaboratif di antara 

pemangku kepentingan, pembuat kebijakan dan badan-badan pemerintah. IGBC menampilkan para 

pemikir terkemuka (thought leaders) dari City of Vancouver, CII-Indian Green Building Council dan Dutch 

Sustainable Growth Coalition. 

Merujuk pada kebijakan ‘Komitmen 30:30’ yang dengan ini pemerintah provinsi DKI Jakarta berkomitmen 

mengurangi konsumsi energi dan air serta emisi karbon sebesar 30% pada 2030, MEX dan MCE Asia 

akan menjadi platform penting yang akan menghubungkan para pemain di industri bangunan dan 

konstruksi dengan para pemasok dari seluruh dunia. Hingga hari ini, 260 pemilik bangunan dengan luas 

total 15 juta meter persegi telah berkomitmen terhadap kebijakan ‘Komitmen 30-30’ sehingga membuka 

peluang terhadap inovasi di bidang efisiensi energi dan bangunan ramah lingkungan di Indonesia. 

“Sangat melegakan melihat Indonesia sudah mempraktikan pendekatan ramah lingkungan dan 

berkelanjutan di bidang bangunan dan konstruksi,” kata Naning Adiwoso, Chairman of Green Building 

Council Indonesia. “Menciptakan sistem yang berkelanjutan memerlukan upaya kolektif dan agar bisa 

memiliki dampak, kita perlu mengedukasi masyarakat dan industri mengenai manfaat mengadopsi solusi-

solusi ramah lingkungan. Untuk menjawab kebutuhan lingkungan hidup dan kerja saat ini yang terus 

berubah dan untuk mempercepat perubahan itu kita juga harus belajar dari pemikir-pemikir terbaik di 

tingkat kawasan.” 

 

Merayakan satu dekade 

Dalam rangka menghadirkan solusi-solusi terbaru bagi para pengembang dan manager bangunan, BEX 

Asia 2017 dan acara terkait di lokasi yang sama diharapkan dapat menghadirkan lebih dari 450 peserta 

pameran dari seluruh dunia dan lebih dari 12.000 pengujung dari seluruh kawasan Asia Tenggara dan 

sekitarnya 

“Dalam penyelenggaraannya yang ke-10 tahun ini, BEX Asia terus berkembang mengikuti transformasi 

industri bangunan dan konstruksi. Kami bangga menghadirkan pemikir-pemikir terbaik di kawasan ini dan 

memberi akses bagi alat, teknologi dan keahlian terbaru yang dibutuhkan oleh para pemain industri di 

seluruh Asia Tenggara dan sekitarnya untuk mendorong hadirnya bangunan-bangunan yang 

berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus mendorong visi masa depan yang berkelanjutan dan 

meningkatkan acara-acara kami dengan fitur-fitur baru untuk menjaga agar komunitas industri konstruksi 

https://www.bex-asia.com/
https://www.mcexpocomfort-asia.com/
https://www.mcexpocomfort-asia.com/
https://www.bca.gov.sg/events/sgbw/
https://www.bca.gov.sg/events/sgbw/


                                                                      
 

 

dan bangunan berada di lini depan dalam hal tren terbaru dan praktik industri terbaik,” kata Louise Chua, 

Project Director of BEX Asia at Reed Exhibitions. 

 

Fitur-fitur baru terus ditambahkan seiring perkembangnan BEX Asia mengikuti industri. Edisi 2017 akan 

menampilkan BEX-MCE Green Trails, tur di lokasi yang dipilih secara khusus dengan tujuan memberikan 

pemahaman berbasis pengalaman (experiental) yang mendalam mengenai praktik dan infrastruktur 

bangunan ramah lingkungan di Singapura. Dengan tur ini para pengunjung dari kalangan bisnis akan 

dibawa ke bangunan-bangunan Green Mark Platinum di Singapura, termasuk BCA Skylab, CapitaGreen, 

Mapletree Business City dan United World College Southeast Asia. 

Dengan janji menawarkan pengalaman lengkap kepada para peserta, BEX dan MCE Asia akan 

menampilkan seminar-seminar pelengkap yang akan menawarkan beragam perspektif untuk mendukung 

upaya membangun dan saling bertukar pengetahuan serta menginspirasi inovasi di industri ini. 

 

BEX Asia 2017 – Mendukung perubahan untuk masa depan berkelanjutan 

Tahun ini, BEX Asia berupaya mengedepankan perubahan cara berpikir untuk mempercepat 

pembangunan bangunan-bangunan ramah lingkungan di Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya 

penggunaan teknologi terdepan seperti virtual reality (VR) dalam desain dan konstruksi bangunan akan 

ditampilkan untuk mendorong para desainer, pengembang dan kontraktor untuk memasukkan tools ini 

dalam proyek-proyek masa depan mereka. Dengan demo dan VR games dari AAF Internatioal Asia-

Pacific, Resource Data Management Asia dan Nanyang Polytechnic, para pengunjung dapat merasakan 

fungsi-fungsi bangunan dengan cara yang menyenangkan dan menarik. 

Topik-topik seperti kreasi berkelanjutan dalam desain interior, bangunan pintar yang ramah lingkungan 

dan Artificial Intelligence (ASI) untuk bangunan intuitif dan pintar juga akan menjadi bahan diskusi utama 

di acara tersebut. Para pengunjung dapat mengunjungi Smart Web feature area yang akan menampilkan 

teknologi-teknologi terbaru dari Azbil Singapore, Creston dan Synergix yang didesain untuk mempercepat 

otomatisasi di tengah kemajuan teknologi seperti Internet of Things. Area tersebut akan menampilkan 

solusi-solusi cerdas seperti kontrol bangunan dan lampu, HVAC optimization, kontrol akses dan 

keamanan dan kontrol jaringan listrik yang memberikan pengetahuan yang dapat diterapkan untuk 

membantu mendorong efisiensi bangunan yang lebih baik. 

Para pengunjung BEX Asia 2017 juga siap menyaksikan pemasangan G3 yang mendorong tren smart 

building. Juga akan terpasang ‘FINC’ di area pameran yakni smart living space yang sifatnya modular, 

dapat dipindah-pindah dan berkelanjutan. Dibuat menggunakan cross-laminated timber (CLT), FINCH 

dapat diadaptasikan dan siap untuk digunakan di masa depan. FINCH dapat dirancang secara 

interkoneksi ataupun ditumpuk vertikal, sehingga menciptakan pilihan tanpa batas untuk ruang hidup dan 

kerja di lingkungan apapun. 

Perusahaan-perusahaan yang akan ikut serta dalam pameran termasuk juga nama-nama besar seperti 

AAF, AGC, Ariston, Azbil, Big Ass Fans, Belimo, Camfil, Crestron, ebm-papst, Kansai, Nippon, Parex, 

Reflex Winkelmann GmbH, ST Electronics, SMARDT, dan Waldmann.  

 

MCE Asia 2017 – Solusi bisnis revolusioner untuk mendorong tren menuju Net Zero Energy 

Building (NZEB) 

http://aafasia.com/
http://www.agc-flatglass.sg/www.agc-asiapacific.com
http://www.ariston.com/
http://sg.azbil.com/
http://www.bigassfans.com/sg/
http://www.belimo.com/
http://www.camfil.sg/
http://www.crestron.com/
http://www.ebmpapst.com/
http://www.kansaipaint.sg/
http://www.nipponpaint.com.sg/
http://www.parexgroup.com.sg/
http://www.reflex.de/
http://www.stee.stengg.com/
http://www.smardt.com/
https://www.waldmann.com/home~8a8181f34757d0b3014757d60ad90008.en.html


                                                                      
 

 

MCE Asia, edisi Asia dari Mostra Convegno Expocomfort (MCE), pameran trade paling lama di Eropa 

untuk teknologi kenyamanan yang ramah lingkungan siap menggelar pameran ketiganya.  

Berkontribusi terhadap agenda bangunan ramah lingkungan di kawasan Asia Tenggara, MCE Asia akan 

menampilkan nama-nama besar seperti ebm-papst Southeast Asia, AGC Asia dan Reflex Winkelmann 

GmbH yang kembali akan menampilkan inovasi-inovasi terbaru yang difokuskan ke sektor energi, 

efisiensi untuk pemanasan, pendingin ruangan dan ventilasi.  

Nama-nama terkenal ini untuk pertama kalinya akan ditemani oleh para peserta pameran baru seperti 

AAF Singapore, Kyung Dong Industrial dan Yanmar Asia,  dengan jajaran solusi yang mewakili fittings, 

fixtures dan controls generasi berikut untuk bangunan-bangunan berkelanjutan di masa depan. Pemasok 

solusi air bersih, AAF Singapore, memulai keikutsertaannya di MCE Asia dengan jajaran produk yang 

ditujukan bagi industri di sektor makanan dan minuman (F&B), komersial, layanan kesehatan, farmasi 

dan banyak lagi. 

Khusus untuk kontraktor HVAC-R & plumbing,insinyur, konsultan, manajer fasilitas dan pemilik, MCE 

Asia akan membawakan topik-topik seperti udara dan air yang berkelanjutan di sektor layanan kesehatan 

dan cara untuk mendesain dan mengelola bangunan-bangunan yang hemat energi. Acara ini juga 

menyertakan pavilion-paviliun yang mewakili  antara lain Kanada, China, Jepang, Korea, Taiwan, dan 

Belanda, sehingga lebih mendekatkan para peserta dengan peluang dan inovasi di pasar-pasar tersebut. 

 “Kami senang sekali dapat ikut serta dalam MCE Asia 2017 untuk mempromosikan pentingnya efisiensi 

energi dalam solusi-solusi HVAC. Makro Tack percaya bahwa dengan mengubah cara kita menggunakan 

energi, kita dapat berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan. Acara-acara seperti BEX Asia & MCE 

sangat penting untuk memajukan agenda-agenda bangunan dan konstruksi yang berkelanjutan di 

kawasan ini,” kata [insert name, insert designation], Marko Tack Pte Ltd. 

---SELESAI--- 

 

Tentang Build Eco Xpo 

Build Eco Xpo (BEX) Asia adalah pameran dagang terkemuka di Asia Tenggara untuk industri bangunan 

dan konstruksi ramah lingkungan. Pameran ini merupakan destinasi lengkap untuk bertransaksi dengan 

pemasok-pemasok internasional, Membangun hubungan dengan para pembeli dan penentu spesifikasi 

dari kawasan ini, dan Mempelajari pengetahuan baru di seminar-seminar terpilih. Pemeran ini merupakan 

tempat munculnya inspirasi dan transformasi. www.bex-asia.com 

Tentang Mostra Convegno Expocomfort 

Mostra Convegno Expocomfort (MCE) Asia adalah pameran dagang 3-in-1 satu-satunya di Asia 

Tenggara untuk efisiensi energi di bidang HVAC-R, plumbing, aksesoris sanitari, dan energi matahari. 

Pameran ini merupakan tempat para pemasok internasional, startup inovatif dan para pembeli dan orang-

orang berpengaruh di Asia Tenggara, bertemu untuk bertransaksi, membangun koneksi, belajar dan 

mentransformasikan bisnis mereka. 

Tentang Reed Exhibitions 

Reed Exhibition adalah penyelenggara acara terkemuka di dunia dengan lebih dari 500 acara di 43 

negara. Pada tahun 2015, Reed  mempertemukan tujuh juta peserta acara dari seluruh dunia dan 

menghasilkan miliaran dolar transaksi bisnis. Saat ini, acara-acara Reed digelar di seluruh kawasan 

Amerika, Eropa, Timur Tengah, Asia Pasifik and Afrika dan dikelola oleh 41 kantor dengan dengan 

karyawan dalam jumlah besar. Reed Exhibitions melayani 43 sektor industri dengan acara pameran 

dagang dan konsumen. Perusahaan ini merupakan bagian dari RELX Group plc, penyedia solusi 

informasi terkemuka di dunia untuk pelanggan professional di berbagai industri. www.reedexpo.com 

http://kyung-dong.co.kr/
https://www.yanmar.com/sg/
http://www.bex-asia.com/
http://www.reedexpo.com/


                                                                      
 

 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 

Didin Nasirudin 

Managing Director, Bening Communication 

+62 8193268 1999 / didi@bening-communication.com  

R. Adawiyah (Upi) 

PR Consultant 
+62 8119 898 300 / adawiyah@bening-communication.com 

mailto:didi@bening-communication.com

