
























LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PUBLIC EXPOSE  

(PAPARAN PUBLIK) PT PANORAMA SENTRAWISATA, Tbk 
 
 

Penyelenggaraan : 

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Agustus 2016 

Waktu  : 13.15 – 14.45 

Tempat : Ruang Seminar 2 

    Galeri PT Bursa Efek Indonesia 

  Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1 

    Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 

    Jakarta 12190 

 

Pembicara : 

- Budijanto Tirtawisata (Direktur Utama) 

- Ramajanto Tirtawisata (Direktur) 

- Daniel Matinus (Direktur) 

- Karsono Probosetio (Corporate Secretary) 

 

Pihak Manajemen yang hadir : 

- Amanda Arlin (Direktur) 

 

Agenda : 

- Pemaparan Presentasi PT Panorama Sentrawisata, Tbk 

- Sesi tanya jawab 

- Konferensi Pers 

 

 

Tanya Jawab 

 

Sesi I 

1. Pertanyaan disampaikan oleh Frederik – Minna Padi Investama 

Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan,  

- Dari laporan keuangan, kita bisa lihat bahwa net income atau laba bersih pada semester 

pertama 2015 dan 2016 cenderung konstan. Sedangkan revenue meningkat cukup banyak 

sekitar 19%. Bisa minta tolong dijelaskan penyebabnya apa? Berdasarkan data yang 

disajikan apakah hal ini diakibatkan oleh jumlah hutang? 

- Terkait dengan rencana Rights Issue, sampai sejauh mana perkembangannya saat ini? 

Apakah sudah mendapatkan persetujuan RUPS? Dan dananya akan digunakan untuk apa?  

- Perseroan telah menyampaikan perkembangan, termasuk diantaranya akuisisi dan 

divestasi pada pilar transportasi, apakah akan dilakukan akuisisi lainnya? Kira-kira akan 

masuk ke sektor mana? 

- Mengenai pertumbuhan 2017, apakah Panorama yakin dengan pertumbuhan 2017? Kira-

kira sektor mana yang akan mendukung pertumbuhan tersebut? 

Demikian, terima kasih. 

 



Jawaban 

Jawaban diberikan oleh Bapak Budijanto Tirtawisata, selaku Direktur Utama, Bapak 

Ramajanto Tirtawisata, selaku Direktur, dan Bapak Daniel Martinus, selaku Direktur sebagai 

berikut: 

- Untuk net income, jika dibandingkan dengan tahun lalu, tidak mengalami peningkatan 

setinggi revenue, hal ini disebabkan oleh pada tahun 2016, besaran beban bunga sudah 

mencapai Rp 50 Miliar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 35 Miliar. Pada tahun lalu, 

kami melakukan issued Bonds sebesar Rp 340 Miliar yang digunakan untuk perluasan 

usaha. Ada balance untuk perluasan usaha dengan tingginya beban bunga. 

 

Memang benar, tingginya jumlah hutang Perseroan sejalan dengan rencana usaha 

beberapa waktu lalu yang sudah dilaporkan. Memang kami sudah memiliki plan untuk 

capital investment/expansion plan selama beberapa tahun terakhir. Kami telah 

mengantisipasi hal tersebut mencapai peak pada tahun 2015 lalu. Kalau selama beberapa 

tahun ini kami menanam terus, maka tahun ini kami harapkan mulai dapat memetik 

hasilnya. 

 

- Terkait dengan Rights Issue, kami sudah membahas hal tersebut dalam RUPS pada bulan 

Juni lalu, tetapi belum ada RUPS khusus untuk persetujuan RUPS tersebut. Kami sedang 

melihat segala kemungkinan-kemungkinannya, dimana makro ekonomi saat ini sangat 

positif, serta akan mengalirnya likuiditas dampak dari tax amnesty dan sebagainya. Untuk 

kurun waktu, kami harapkan dalam 12 bulan kedepan, dengan menggunakan buku Q3 

ataupun Q4 2016.  

 

Rights Issue tersebut akan kami gunakan untuk memperkuat struktur permodalan 

Perusahaan sekaligus dalam rangka ekspansi kita kedepan. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, momentum sudah kami dapatkan, dan infrastruktur di Panorama sudah kami 

siapkan, dimana dalam beberapa tahun terakhir, kami benar-benar membangun 

infrastruktur baik offline, online, dan human resources. Sekarang kami harus bergerak, 

berjalan sesuai dengan business plan yang sudah ada. Jadi sekali lagi tujuannya adalah 

untuk memperkuat struktur permodalan dan ekspansi usaha. Dan dalam waktu tidak 

beberapa lama lagi mungkin kita sudah dapet suatu gambaran yang lebih jelas. 

 

- Transportasi sudah kita sampaikan dalam melihat global picture-nya, tourism satu hal 

dan transportasi satu hal lain lagi. Kami melihat bahwa kami akan lebih berfokus kepada 

pariwisata dan hospitality. Sedangkan transportasi dalam hal ini kami memposisikannya 

sebagai pilar pendukung. kami percaya bahwa sektor kami adalah sektor yang seksi dan 

memiliki potensi besar. 

 

Panorama backbound-nya adalah inbound (source market International masuk ke 

Indonesia). Saat ini ini yang jadi primadona Pemerintah, bagaimana mendatangkan 

wisatawan sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Limitnya adalah limitless, potensinya 

besar sekali dan Panorama merupakan salah satu yang terbesar dalam pemain inbound. 

Panorama membuka banyak pasar baru, market-market baru. Belum lama ini, kami 

membuka market Polandia dengan bekerja sama dengan tour operator di Warsawa dan 

membawa 5.000 wisman. Kita juga membuka market Eropa Timur dan Inggris. 



Travel & Leisure juga mempunyai potensi yang masih sangat besar dengan adanya 

Generasi Y dan Z atau disebut Generasi Millennial yang secara tipikal perjalanannya 

lebih berbeda karena mengandalkan social media, lebih suka adventurer dan lain-lain. 

 

- Sudah dijawab pada sebelumnya 

 

 

2. Pertanyaan disampaikan oleh Edi – Citibank 

Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan,  

- Dari presentasi yang disajikan, terlihat perbedaan antara gross revenue dan net revenue 

hanya berbeda pada Travel & Leisure, selebihnya sama, Kenapa seperti ini? 

- Apakah ada rencana untuk investasi pada daerah-daerah under developed? 

 

Jawaban 

Jawaban diberikan oleh Bapak Budijanto Tirtawisata, selaku Direktur Utama, Bapak 

Ramajanto Tirtawisata, selaku Direktur, dan Bapak Daniel Martinus, selaku Direktur sebagai 

berikut: 

- Ketika kami melakukan corporate actions beberapa waktu lalu, OJK mewajibkan untuk 

merubah sistem pencatatan dari gross revenue diharuskan melakukan pencatatan menjadi 

net revenue, artinya produk-produk yang hanya sebagai agent, hanya boleh mencatatkan 

komisinya saja sebagai penjualan kami.  Contohnya tiket cost 90. Sebelumnya kami catat 

penjualan 100, setelah menjadi net revenue kita catat penjualan sebesar 10, hanya 

marginnya saja. Selain tiket ada voucher hotel, kedua produk tersebut memberikan 

perbedaan di gross dan net. 

 

Untuk produk-produk paket tour, kami menghitungnya gross revenue dan net revenue-

nya sama. Pencatatan net revenue hanya berlaku untuk produk yang sifatya komponen 

dimana revenue kami berasal dari komisinya. 

 

- Industri pariwisata merupakan quick wins dan merupakan penyumbang devisa yang 

besar. Apalagi sekarang dengan 169 negara bebas visa, banyak orang aware dengan 

Indonesia dan branding “Wonderfull Indonesia” yang telah berhasil mengalahkan 

branding Malaysia.  

 

Adanya kebijakan Tax amnesty juga memberikan angin segar dengan diharapkan adanya 

pembangunan infrastruktur, pariwisata dan masuknya investasi. 

 

Pemerintah saat ini mengalakkan 10 “New Bali”. Diantaranya adalah Danau Toba, 

Belitung, Tanjung Lesung, dan lain-lain. Panorama sangat tertarik untuk investasi, kami 

adalah asset light company sedangkan hotel/property adalah asset heavy. Kita melihatnya 

secara integrated. Di theme park kami juga tertarik untuk berinvestasi tetapi kita harus 

berhitung dengan cermat. 

 

 

3. Pertanyaan disampaikan oleh Gilang – MNC Sekuritas 

Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan,  



- Untuk tour packages apakah pencatatannya secara gross atau net? Pencatatan Airline 

ticket disatukan dengan tour packages atau tersendiri untuk catatan pendapatannya? 

- Sehubungan dengan kejadian yang terjadi di Turki, apakah ada pengaruh Travel Warning 

kepada Panorama? 

Demikian, terima kasih. 

 

Jawaban 

Jawaban diberikan oleh Bapak Ramajanto Tirtawisata, selaku Direktur sebagai berikut: 

- Untuk paket tour tidak mengalami perbedaan pencatatan antara net dan gross. Untuk 

airline ticket apabila dijual sebagai komponen maka, kami catatkan hanya komisinya saja 

atau secara net, sementara untuk paket tour baik tiket maupun hotel maupun land 

transportation dicatat sebagai satu kesatuan. 

 

- Dunia sudah berubah sejak 10-15 tahun yang lalu, dimana teroris memberikan impact 

cukup panjang pada saat itu, sedangkan sekarang atau saat ini hal tersebut menjadi bagian 

dari kehidupan yang bisa terjadi dimana saja. Memang ada dampaknya tapi hal tersebut 

cepat berlalu, seperti kejadian terakhir ketika terjadi kudeta Turki, kami mendapatkan 

banyak pertanyaan, tetapi seminggu setelah itu semua berangsur pulih. 

 

 

Sesi II 

1. Pertanyaan disampaikan oleh wartawan The Jakarta Post 

- Travel domestik sedang meningkat, kalau melihat tren penerbangan domestik kemana dan 

pertumbuhannya berapa? 

- Untuk penerbangan mancanegara, Pemerintah sedang menargetkan kenaikan jumlah 

wisatawan, apa ada menjalin kerjasama dengan Pemerintah atau Lembaga lain? Outlook 

kedepannya bagaimana? 

Demikian, terima kasih. 

 

Jawaban 

Jawaban diberikan oleh Bapak Budijanto Tirtawisata, selaku Direktur Utama dan Bapak 

Ramajanto Tirtawisata, selaku Direktur sebagai berikut: 

- Jumlah penjualan tiket pesawat di Panorama semester 1 naik 33,1% dibanding tahun lalu 

sedangkan pertumbuhan penumpang di Indonesia menurut BPS adalah 14,3%. Jadi 

kenaikan yang terjadi melebihi kondisi pasar. Kami juga mengalami peningkatan 

penjualan kamar hotel, dimana penjualan semester 1 kami meningkat 40%, sedangkan 

pertumbuhan penjualan kamar di Indonesia menurut BPS hanya 16%. 

 

- Penjualan inbound kami meningkat 33%, jumlah wisatawan meningkat 46,1% dibanding 

data dari BPS dimana kenaikan wisatawan mancanegara hanya 5,9%.  Untuk outlook 

kedepannya, traveling banyak dilakukan orang di semester 2 dibanding semester 1. 

Perbandingannya bisa 60:40 atau 65:35 jadi kami melihat “it’s a good start” untuk kami 

di semester 1 kemarin, tinggal bagaimana finishingnya kami selesaikan dengan baik. 

 

Selain itu, kami masih memiliki outlook yang masih positif, untuk inbound musim peak 

season wisata adalah juli-oktober yang merupakan musim panas di Eropa. 


