Tarif Bagasi Lion Air Tujuan Medan 5 Kg Bayar Rp.80 Ribu
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Jakarta, hariandialog.com.- 11-01-2019. Perusahaan
penerbangan Lion Air akan memberlakukan ketentuan baru tentang
bagasi. Maskapai tersebut akan memasang tarif bagasi untuk penerbangan
domestik.

Berdasarkan instruksi Kementerian Perhubungan, tarif
tersebut berlaku 22 Januari karena harus disosialisasikan dulu.
detikFinance melakukan simulasi untuk mengetahui berapa
besar tarif bagasi yang diberlakukan Lion Air. Simulasi dilakukan
untuk penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng ke Bandara
Juanda, Surabaya.
Pemesan tiket dilakukan lewat aplikasi biro perjalanan,
Traveloka pada Jumat (11-01-2019). Saat proses pemesanan, ketentuan
baru sudah berlaku di mana tarif bagasi untuk bobot 5 kilogram (kg)
sebesar Rp 80 ribu, 10 kg Rp 160 ribu, 15 kg Rp 240 ribu, 20 kg Rp 320
ribu, 25 kg Rp 400 ribu, dan 30 kg Rp 480 ribu.
Simulasi juga dilakukan untuk penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta
ke Bandara Kualanamu di Medan, di mana tarif bagasi untuk bobot 5 kg
sebesar Rp 125 ribu, 10 kg Rp 250 ribu, 15 kg Rp 375 ribu, 20 kg Rp
500 ribu, 25 kg Rp 625 ribu, dan 30 kg Rp 750 ribu.
detikFinance juga mencoba penerbangan jarak jauh, yaitu dari Bandara
Soekarno-Hatta ke Bandara Sam Ratulangi, Manado, di mana tarif bagasi
untuk bobot 5 kg sebesar Rp 165 ribu, 10 kg Rp 330 ribu, 15 kg Rp 495
ribu, 20 kg Rp 660 ribu, 25 kg Rp 825 ribu, dan 30 kg Rp 990 ribu.
Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala
Prihantoro mengatakan, tarif bagasi memang tidak berlaku flat atau
sama rata. Besarnya tarif tergantung rute penerbangan dan kapasitas
bagasi. "Jadi gini, itu nggak bisa disamakan flat karena katakanlah
Jakarta-Yogyakarta dengan Jakarta-Denpasar beda, itu pemahamannya,"
katanya kepadadetikFinance, Jumat (11/1/2019).
Untuk mengetahui masing-masing tarif berdasarkan rute dan kapasitas
bagasi, kata dia bisa dicek saat melakukan pemesanan tiket. "Untuk
lebih detailnya boleh cek di website lionair.co.id pada saat booking.
Jadi pilih kota tujuan mana, nanti ada pilihannya di situ," tambahnya.
(dcf/far).
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