
 

 

Siaran Pers 
 

Kemeriahan Star Trek™: The Exhibition – 
The Final Frontier, Hadir di Indonesia 

 

Panorama Live! Mempersembahkan Star Trek™: The Exhibition – The Final Frontier (edutainment – 
recreation – experience) yang terdiri dari Koleksi Set Terbesar, Properti dan Kostum asli Star TrekTM 
hadir di Jakarta, dibuka mulai tanggal 31 Mei 2014 
 
Jakarta, 22 Mei, 2014 – Berpetuanglah di dalam dunia Star Trek! Akhirnya tiba saatnya pengunjung dapat 
membeli tiket untuk mengunjungi Star TrekTM: The Exhibition – Jakarta, The Final Frontier, yang 
dipersembahkan oleh Panorama Live – unit usaha yang fokus pada bisnis Live Entertainment yang 
merupakan anak perusahaan dibawah Panorama Group. 
 
Star TrekTM: The Exhibition Jakarta – The Final Frontier, adalah merupakan travelling exhibition bertaraf 
international, yang akan berlangsung selama satu setengah bulan. Di kawasan terpadu dengan konsep 
sebagai tempat bermain, belajar, serta sarana rekreasi keluarga ini,  anda akan dibawa ke ruang kendali 
Starship Enterprise dan melihat berbagai kostum, masker dan model pesawat asli. Para Pengunjung pun 
akan dapat melihat secara langsung imajinasi, seni, teknologi dan kerajinan tangan yang demikian 
mendetil yang membuat Star TrekTM menjadi franchise science fiction terfavorit sepanjang sejarah. 
Pengunjung juga dapat berfoto di Kursi Captain Kirk, Transporter Room atau bersama salah satu karakter 
favorit Anda di depan layar hijau.  
 
Rama Tirtawisata, selaku Group Managing Director Panorama Group mengatakan, “Sangat menarik untuk 
dicatat bahwa banyak hasil penemuan modern seperti handphone terinspirasi oleh  gadget fiktif di Star 
Trek.” “Handphone terinspirasi oleh teknologi komunikator di film Star Trek, sementara tablet PC 
terinspirasi oleh Personal Access Display atau PAD  di Star Trek.” “Pameran ini bersifat mendidik sekaligus 
menghibur dan menyediakan pengalaman yang unik bagi keluarga-keluarga di Indonesia – Melalui 
pengalaman ini kami harap para pengunjung, terutama generasi muda, akan terinspirasi dan termotivasi 
untuk belajar dan meniti karir di bidang sains dan teknologi.” 
 
Pameran  ini dibagi ke dalam beberapa galeri yang menampilkan tema-tema science fiction yang 
dieksplorasi oleh para pencipta Star TrekTM di layar kaca. Star TrekTM: The Exhibition – The Final Frontier 
dikemas sebagai ajang pengisi liburan sekolah dan sarana rekreasi bagi keluarga ini juga disertai dengan 
toko suvenir Star TrekTM di mana para pengunjung dapat membeli berbagai jenis pernak-pernik untuk 
dikoleksi. Jika ingin beristirahat, pengunjung dapat menikmati berbagai menu di Quark’s Lounge atau 
mencoba game arcade interaktif Vulcan Alley atau  bahkan turut serta dalam hiburan weekend yang seru 
di Klingon Park. Sungguh mengasyikkan bagi seluruh keluarga! 
 
Esther Maulana, selaku General Manager Panorama Live mengatakan “Tahun ini adalah awal bagi 
Panorama Live melakukan terobosan-terobosan barunya, seiring dengan didatangkannya Star TrekTM: The 



 

 

Exhibition. Event ini diyakini akan membawa angin segar melalui format dan kontennya yang memadukan 
unsur edutainment, recreation dan entertainment. Star TrekTM: The Exhibition telah diselenggarakan di 
berbagai tempat hiburan dan pusat budaya besar, museum dan institusi di AS dan di beberapa belahan 
dunia lainnya. Di Jakarta, event ini akan menempati lahan seluas lebih dari 3,500 meter persegi. 
Sebelumnya pameran ini sudah diselenggarakan di Vancouver-Canada, Louisville, Kentucky, Orlando, 
Florida, Detroit, Michigan, Long Beach, San Diego dan Hollywood, California, Kuala Lumpur dan Taiwan.”   
 
Star TrekTM: The Exhibition– The Final Frontier (edutainment – recreation – experience) adalah travelling 
exhibition Star TrekTM asli terbesar dan akan dibuka untuk umum tujuh hari seminggu. Para pengunjung 
dapat memperoleh harga khusus untuk kelompok 10 orang atau lebih dengan reservasi terlebih dahulu di 
nomor telepon +62812 123 14000. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.PanoramaLiveIntl.com, 
Kantor Pusat Panorama Live di nomor telepon +6221 2556 5000 atau kunjungi Star TrekTM: The 
Exhibition–Jakarta box office: Panorama Tours Outlets di nomor telepon +6221 2556 5151 atau online di 
www.kiostix.com. Follow PanoramaLiveIntl di Facebook dan @Panorama_Live di Twitter untuk informasi 
yang lebih up-to-date. 
 
RANGKUMAN 
 
APA: Star TrekTM: The Exhibition – The Final Frontier (edutainment – recreation – experience) 
 
KAPAN: 31 Mei –13 Juli, 2014; Jam Buka: 10 pagi - 9 malam setiap hari 
 
DI MANA: Gandaria City Ground External – Keluar ke Lobi GF Jalan Utama (Jalan Sultan IskandarMuda 
5/8), Jakarta Selatan, DKI Jakarta 
 
TIKET: Dijual mulai tanggal 12 Mei 2014 secara online di www.kiostix.com atau Outlet Panorama Tours, 
hubungi +6221 2556 5151. Tiket juga dapat dibeli di tempat selama jam buka biasa. 
 

 
 

FAKTA & ANGKA 

 Properti dan kostum asli 

 Evolusi film Star Trek 

 Penampilan orisinil 

 Koleksi poster orisinil 

http://www.discoveryts.com/
http://www.kiostix.com/
http://www.facebook.com/discoverytsx
http://www.twitter.com/discoveryts
http://www.kiostix.com/


 

 

 Miniatur orisinil & nikmati menu makanan di Quark’s Bar! 

 Set film orisinil & toko suvenir  Star TrekTM 

 Concept art dan story board asli 

 Dikunjungi oleh lebih dari 5 juta pengunjung 

 Tur telah diselenggarakan di Eropa, Amerika Serikat, Kanada 
 
Star Trek™: The Exhibition diproduksi oleh EMS Exhibits, Inc., dan dilisensi oleh CBS 
Consumer Products. 
 
 

Tentang Panorama Live  
Panorama Live merupakan sebuah unit usaha yang fokus pada bisnis Live Entertainment yang 
merupakan anak perusahaan dibawah salah satu Pilar Usaha Panorama Group, yaitu Panorama 
Media. Panorama Group merupakan sebuah grup usaha yang membawahi 52 brand  yang 
terfokus pada 3 sektor bisnis utama yaitu tourism, transportation dan hospitality yang memiliki 
pengalaman usaha lebih dari 40 tahun. Final Frontier - Star Trek Exhibition merupakan  projek 
pertama dari Panorama Live yang akan diselenggarakan di Gandaria City Ground External, 
Jakarta pada 31 Mei – 13 July 2014.  
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi http://www.panoramaliveintl.com  
 

Tentang EMS Entertainment 

EMS Holdings Pte Ltd “EMS Entertainment” “EMS”adalah salah satu penyelenggara pameran 
terdepan di dunia dan produsen peraih berbagai penghargaan di bidang pameran interaktif. EMS 
telah mengembangkan, membangun dan mempromosikan pameran bertema blockbuster 
berbentuk tur internasional dan menarik beberapa juta pengunjung setiap tahunnya. Sejak 
berdiri di tahun 1993, EMS Entertainment telah membangun portfolio pameran-pameran favorit 
seperti CSI: The Experience, Dinosaurs – Live!, 1000 Years of Inca Gold, Terracotta Army, 
Leonardo Da Vinci: Man | Artist | Genius, Leonardo DaVinci: Man | Inventor |Genius, dan World 
of Games. Pada tahun 2011, grup ini telah membuka pameran sebanyak 4,500 hari dengan 20 
pameran berjalan di 4 benua serta serangkaian live show. Pada tahun 2012, grup ini mengakuisisi 
hak eksklusif atas Star Trek: The Exhibition dari CBS Consumer Products Inc. dan Barbie: The 
Dreamhouse Experience dari Mattel Inc. Grup EMS berharap dapat menyambut pengunjung 
mereka yang ke-10 juta tahun ini. EMS Entertainment dioperasikan oleh EMS Holdings Pte Ltd 
yang 67% sahamnya dimiliki oleh the Asiasons Group melalui anak perusahaannya Dragonrider 
Opportunity Fund II L.P. 
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.ems-entertainment.com. 
 

Tentang CBS Consumer Products 

CBS Consumer Products, unit usaha CBS Entertainment, mengelola lisensi dan penjualan 
merchandise berbagai merk dan serial televisi ternama dari CBS, CBS TelevisionStudios dan  CBS 

http://www.panoramaliveintl.com/


 

 

Television Distribution serta judul-judul seri TV lainnya di seluruh dunia. Selain itu, grup ini juga 
mengelola CBS Retail Store dan penjualan merchandise programming online. Untuk informasi 
lebih lanjut, visit http://www.CBS.com 

 
Kontak PR & Relasi Media:  
 
Christine Lie 
Brand and Communications Panorama Group |Marketing Communications Project : Star Trek ™ : The Exhibition 
Jakarta 2014 
Panorama Group 
Jl. Tomang Raya No. 63 
Jakarta 11440, Indonesia 
P : (6221) 2556 5000 
F : (6221) 2556 5055 
M : (6289) 6012 97897 
E : christine.lie@panorama-group.com 
 
Kontak Media Agency: 
 
Helmi Sugara 
www.helmisugarapromotions.com 
M: (6281) 2191 94393 
E: helmi@helmisugarapromotions.com/helmisugara@gmail.com 
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