Angkasa Pura II Imbau Penumpang di Terminal 3 Soekarno-Hatta Dijemput di Gedung Parkir
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INSTRAN.org - Head of Corporate Secretary and Legal PT Angkasa Pura II Agus Haryadi
menyarankan penjemputan terhadap penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta
dilakukan di gedung parkir. Selama ini, penjemput masih banyak menunggu di curbside area
atau jalur yang menghubungkan bangunan terminal dengan sistem transportasi darat, tepatnya
di area kedatangan dan keberangkatan.
"Kami mengimbau supaya penjemput yang menggunakan kendaraan pribadi bisa menuju ke
gedung parkir. Penumpang tanpa bagasi dapat langsung menuju gedung parkir melalui pintu
keluar tanpa bagasi. Sedangkan untuk penumpang dengan bagasi, dapat mengambil bagasi
terlebih dahulu di baggage claim area, lalu keluar menuju gedung parkir," kata Agus. melalui
keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (6/9/2016).
Menurut Agus, dari akses masuk Terminal 3, pengguna kendaraan pribadi yang hendak
menjemput dapat melalui jalan layang dengan mengambil jalur kanan lalu mengikuti petunjuk
yang mengarah ke gedung parkir.
Sedangkan curbside area nantinya akan lebih banyak dimanfaatkan sebagai tempat
penumpang yang hendak naik angkutan umum seperti taksi dan bus. Adapun PT AP II
sebelumnya telah mematok tarif tertentu di gedung parkir setelah sempat menggratiskannya
selama beberapa hari pasca beroperasinya Terminal 3.
Tarif parkir reguler yang diberlakukan per 1 September 2016 ini mematok Rp 5.000 (satu jam
pertama) untuk mobil jenis sedan, jeep, dan semacamnya, dengan tarif Rp 4.000 tiap jam
berikutnya. Bila mobil terparkir lebih dari empat jam, maka dikenakan tarif Rp 10.000 per
jamnya.
Adapun untuk sepeda motor dipatok tarif sebesar Rp 5.000 untuk sekali parkir. Pengguna
kendaraan akan dibebaskan dari biaya parkir jika memarkirkan kendaraannya di bawah 10
menit.
Selama ini, curbside area merupakan lokasi yang cukup padat karena semua kendaraan, baik
kendaraan pribadi penjemput atau pengantar hingga angkutan umum melintas di sana. Dengan
pengaturan ini, diharapkan kepadatan di curbside area dapat terurai dan arus lalu lintas di sana
menjadi lebih lancar.
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