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Keluhkan Harga Tiket Yang Mahal, Warganet Buat Petisi
Jumat, 11 Januari 2019 16:06 WIB

Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Begitu banyaknya postingan
maupun cuitan yang beredar di berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram tentang tingginya harga tiket pesawat
meskipun saat ini merupakan low season. Bahkan, sampai dibuatkan petisi di change.org.

Petisi di Change.org tersebut dibuat oleh seorang warga bernama Iskandar Zulkarnain, dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo,
Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Keuangan Sri Mulyani,Direktur Utama Garuda Indonesia, CEO Garuda Indonesia, dan
CEO Lion Air. Berikut deskripsi petisi tersebut :

"Semenjak kejadian jatuhnya Lion Air JT 610 yang membuat seluruh warga negara Indonesia berduka, harga tiket penerbangan
domestik mengalami kenaikan sampai batas atas..

Penerbangan domestik yang biasanya pulang pergi bisa dibawah 1 juta rupiah, kini rata2 diatas 1 juta bahkan bisa 2-4 juta pp per
orang.. Harga tersebut terpantau stabil tinggi dari Januari hingga beberapa bulan kedepan...

Di negara kepulauan seperti Indonesia, tentu maskapai penerbangan berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan negara..
Tetapi dengan kenaikan harga tiket pesawat tentunya hal ini sangat mencekik masyarakat Indonesia yang akan bepergian
menggunakan pesawat..

Apalagi kebanyakan masyarakat Indonesia adalah perantau yang mencari kerja diluar kampung halaman, dengan harga tiket yang
melambung tinggi akan sangat memberatkan..

Ditambah dengan gerakan promosi "Wonderful Indonesia" yang saat ini digalakkan Pemerintah Indonesia dalam menarik wisatawan
baik domestik maupun manca negara. Naiknya tiket domestik sampai hampir ke batas atas tentu menjadi hambatan tersendiri bagi
wisatawan untuk menjelajah Indonesia.. sebuah Ironi tersendiri..

Kenaikan tiket domestik yang tidak wajar ini bertolak belakang dengan maraknya promo tiket ke luar negri dari maskapai-maskapai
luar, sehinggga masyarakat Indonesia lebih memilih berlibur ke Luar Negeri daripada ke dalam negeri..

Maka daripada itu mari kita ajukan petisi agar maskapai lebih memikirkan kemajuan pariwisata Indonesia dan kemampuan
masyarakat Indonesia dalam membeli tiket pesawat. Turunkan hargatiket pesawat domestik agar bisa bersaing dengan tiket pesawat
ke luar negeri..."

Hingga tulisan ini dibuat, petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 75.000 orang dengan target 150.000 tanda tangan. Berikut
komentar warga yang menandatangani petisi tersebut.

