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Abstrak
Pada saat anda ingin bepergian keluar negri dengan pesawat terbang apa yang anda pikirkan?

Pastilah kenyamanan, sesuai jadwal, dan pelayanan yang baik saat inflight. Tetapi apa
yang terjadi jika anda mengalami perubahan jadwal? Seperti delay, pembatalan
penerbangan dll?
Kata Kunci: tips trick, social network, pengumuman

Pendahuluan
saat

bepergian keluar negri dengan pesawat terbang tidak sedikit orang banyak

mengalami masalah dengan jadwal penerbangan, dan tidak sedikit pula orang orang yang
mengalami missconnecting flight di terminal transit, tetapi dari perusahaan jasa
penerbangan tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kali ini saya akan
memberikan tips agar anda terhindar dari masalah masalah yang tidak menyebangkan
tersebut.

Pembahasan
Langsung saja, saat anda akan membeli tiket pastikan anda harus mengetahui peraturan
peraturan yang yang di buat oleh pihak jasa transportasi dan negara yang anda tuju, karena
tidak sedikit para pelancong yang mengalami masalah dengan hal hal ini, seperti visa,
tiket pulang yang melapaui izin tinggal, tidak bisa issued VOA ( Visa On Arrival) dan di
deportasi. Selanjutnya pastikan saat anda membeli tiket lanjutan yang mengharuskan
anda transit terlebih dahulu, misalkan anda mau pergi ke Denmark dan anda membeli
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tiket transit melalui Jakarta-Abu dhabi-Edinburgh, maka pastikan tiket anda tidak terputus
cara gampangnya pastikan nomor tiket sama sampai di tujuan akhir.
Cara memesan tiket dengan pembukan langsung biasanya lebih mahal dikarenakan
perusahaan perusahaan tersebut bekerja sama dengan berbagai pihak, ada yang beraliansi
contohnya : Garuda Indonesia mempunyai member aliansi dengan Sky Team, Etihad
Airways mempunyai member aliansi dengan Star Aliance. Akantetapi tidak sedikit pula
perusahaan tidak sealiansi yang mempunyai kerja sama seperti Joint operate contohnya
: jika anda bepergia ke Denmark via Abu Dhabi dari Surabaya maka rute termudah anda
adalah Surabaya-Jakarta-Abu Dhabi-Edinburgh dari Surabaya pastikan anda sudah
membeli tiket lanjutan dengan satu peembukuan, dan meminta di Check-inkan langsung
ke tujuan akhir beserta bagasi anda, pastikan anda mempunya cukup waktu saat transit
disarankan minimal transit domestik minimal 2 jam dan internasional 3 jam. Karena jika
terjadi masalah baik itu delay, pembatalan penerbangan dll, anda mempunyai cukup
waktu merubah pembukuan. Hal hal yang harus anda ketahu selanjutnya adalah jika
terjadi masalah yang dikarenakan operasional ( bukan terjadi karena masalah alam )
sepert : pergantian pesawat karena technik, terjadi pembatalan penerbangan karena dari
perusahaan jasa, terjadi kelebihan pembukuan dll maka anda berhak mengklaim hak hak
anda seperti : meminta di reschedule baik di rute domestik maupun internasional
dikarenakan peruhsaan jasa wajib memberikan kompensasi tersebut sesuai dengan
peraturan PERMEN 89, jadi perusahaan jasa wajib memberikan anda tiket lanjutan
hingga di tujuan akhir yang sesuai tiket anda. Akan tetapi perusahaan jasa tidak
diwajibkan memberikan
kompensasi
masalah

jika
masalah

tersebut terjadi karena :
hujan,

gempa

bumi,

kabut dll.
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Berikut contoh tiket dengan satu pembukuan yang sama:

sengaja saya tutup nama dan kode tiket untuk
menjaga kenyamanan.

Digambar tiket diatas tertera berbagai tujuan dengan hanya satu nomor tiket, sehingga
perusahan jasa dapat memonitor dan bertanggung jawab jika terjadi hal hal yang tidak
diinginkan. Tidak ada salahnya jika anda mengeluarkan sedikit biaya yang lebih besar
akan tetapi anda bisa lebih nyaman saat dalam perjalanan
Berikut tutorial untuk online booking .
1. disarankan untuk membuka alamat resmi perusahaan jasa penerbangan, dikarenakan
semua reservsi anda menjadi 1.

2. pilih harga dan jadwal disarankan membeli tiket yag full fare karena saat anda ingin
melakukan perubahan anda tidak dikenakan biaya.
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3. setelah memasukkan nama anda dan lanjutkan, lihat dimana saja anda transit dan waktu
transit

4. tambahkan asuransi jika memang dibutuhkan, lalu tinggal issued tiket anda.
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Penutup
artikel ini saya buat agar suatu saat diantara kita mengalami hal hal yang tidak diinginkan
seperti diatas, tidak perlu hawatir karena anda dapat mengetahui beberapa peraturan
peraturan untuk bepergian keluar negri. Jika terjadi kesalahan pengetikan dan tata bahasa
baik disengaja maupun tidak saya pribadi mohon maaf yang sebesar besarnya.

Referensi
Karya sendiri

Biografi
Saya bekerja di perusahaan swasta dan menimba ilmu di suatu perguruan tinggi di Tangerang
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