Berita Press – Untuk segera diterbitkan
Raja Karcis bongkar permasalahan konser Lenny Kravitz
RajaKarcis.com, salah satu bagian dari kelompok usaha Mahaka Media yang telah
berdiri sejak tahun 2003, merupakan perusahaan online ticketing pertama dan terdepan
di Indonesia. Dikenal sebagai penyedia tiket dengan kualitas terbaik, RajaKarcis terus
berinovasi dan aktif untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggannya.
Melanjutkan komitmen diatas dan untuk terus memberikan layanan terbaiknya,
RajaKarcis pada tanggal 12 Desember 2014 sempat menandatangani surat perjanjian
kerjasama dengan Rockstar Touring sebagai agency atau promotor dari Singapura yang
kemudian menunjuk Variant Entertainment sebagai promotor lokal untuk penjualan tiket
resmi konser Lenny Kravitz Strut World Tour Live in Jakarta yang direncanakan
terselenggara pada tanggal 26 Maret 2015 lalu.
Namun dikarenakan alasan tertentu, konser tersebut harus dibatalkan karena informasi
dari pihak Rockstar Touring. Para penggemar yang telah membeli tiket merasa dirugikan
dan sudah seharusnya dilakukan pengembalian uang tiket oleh Rockstar Touring. Berikut
kronologis antara RajaKarcis dengan Rockstar Touring atas permasalahan yang hingga
berita ini diterbitkan masih belum dapat terselesaikan dengan baik.
12 Desember 2014, RajaKarcis menandatangani surat kerjasama perjanjian dengan
Rockstar Touring untuk berfungsi sebagai agen tiket resmi konser Lenny Kravitz di
Indonesia.
15 Desember 2014, penjualan tiket presale melalui Raja Karcis dijalankan.
6 Januari 2015, uang hasil penjualan tiket presale dari customer RajaKarcis baik melalui
online di www.rajakarcis.com atau datang langsung ke outlet Raja Karcis (tidak termasuk
rekanan, Panorama, Dwidaya, Smailing Tour & Travel, Duta Suara, Ibu Dibjo) telah
ditransfer kepada pihak Rockstar Touring yang berada di Singapura dan sebagai
jaminan, RajaKarcis menerima cheque Rockstar Touring PTE. LTD. Bank DBS tertanggal
5 Jan 2015 sebesar US$ 48,254.53
24 Februari 2015, pihak Rockstar Touring mengirim email yang berisikan informasi
bahwa :
- Event Lenny Kravitz batal diselenggarakan di Jakarta.
- Pembatalan event ini dikarenakan pelanggaran yang telah dilakukan dari pihak
Variant (promotor lokal). Berdasarkan keterangan dari Rockstar Touring,
pelanggaran yang dilakukan oleh Variant adalah tidak melakukan pembayaran
untuk event tersebut.
- Variant ditunjuk oleh pihak Rockstar Touring untuk bertanggung jawab atas
proses refund kepada pembeli tiket.
- Pihak RajaKarcis dilarang keras membuat pengumuman mengenai pembatalan
sampai pemberitahuan lebih lanjut.
- Pihak Rockstar Touring menginformasikan bahwa Manajemen Lenny Kravitz pada
tanggal 25 Februari 2015 akan memberikan pengumuman mengenai pembatalan
Lenny Kravitz Strut World Tour.

Berdasarkan email tersebut, maka RajaKarcis berinisiatif untuk melakukan klarifikasi
kepada Variant Entertainment yang diwakili oleh Triadi Noor mengenai informasi yang
diberikan oleh pihak Rockstar Touring tetapi tidak ada jawaban hingga saat ini.
16 Juni 2015, dikarenakan tidak adanya itikad baik dari pihak Variant Entertainment
maupun Rockstar Touring, maka pihak RajaKarcis melakukan proses collection di Bank
BCA atas cheque DBS dari Rockstar Touring yang diterima pada 5 Januari 2015.
3 Juli 2015, RajaKarcis menerima hasil dari Bank BCA bahwa atas cheque tersebut
ditolak dengan alasan “Payment Stopped” dikarenakan pemilik rekening yaitu Rockstar
Touring telah melakukan blokir atas cheque tersebut sehingga tidak akan dibayarkan.
Lola Winata (Chief Operation Officer RajaKarcis) menyatakan “Kami tidak tinggal diam
dan berusaha keras untuk selalu memberikan yang terbaik kepada pelanggan
RajaKarcis. Salah satu yang dilakukan adalah menempuh jalur hukum karena kami
menganggap pihak Rockstar sampai saat ini belum menunjukan itikad baik untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut dan kami harus membantu apa yang telah
menjadi hak pelanggan kami atas batalnya penyelenggaraan konser tersebut”.
Informasi lebih lanjut:
RajaKarcis
Menara Imperium P11 Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. 1
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12980
Telp 021829 2229. Email info@rajakarcis.com

Lampiran 2 (Dokumen):
1. DBS - cheque DBS tertanggal 5 Jan 2015 sebesar US$ 48,254.53 yang diberikan
Rockstar Touring sebagai jaminan karena RajaKarcis telah melakukan transfer atas
uang hasil penjualan ticket presale.

2. Collection Form BCA - form permohonan inkaso luar negeri (collection) tanggal 16
Juni 2015 atas cheque DBS Rockstar Touring PTE. LTD.

3. Tanda Terima BCA - tanda terima dari BCA karena telah menerima cheque asli untuk
proses collection.

4. Coll 024840 a.n Raja Karcis - adalah hasil collection dari BCA dimana terdapat
keterangan "payment stopped" yaitu untuk cek tersebut telah diblokir atas perintah
pemilik rekening untuk tidak dibayarkan.

