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CITILINK TERAPKAN KEBIJAKAN SE KEMENHUB NO.21/2022, IMBAU PENUMPANG PATUHI
ATURAN PERJALANAN TERBARU
Tangerang, 9 Maret 2021 – Maskapai penerbangan Citilink menerapkan kebijakan terbaru
mengenai persyaratan bagi pelaku perjalanan domestik, menyusul diterbitkannya Surat
Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Orang dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi COVID-19.
“Citilink mendukung penuh kebijakan Pemerintah Indonesia, dalam meniadakan syarat hasil
tes antigen/PCR bagi pelaku perjalanan domestik, yang sudah memperoleh vaksinasi dosis
lengkap. Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan
kenyamanan bagi mobilitas masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang hendak melakukan
perjalanan menggunakan transportasi udara,” ujar Direktur Utama Citilink Dewa Kadek Rai di
Tangerang, Rabu (9/3).
Persyaratan bagi pelaku perjalanan domestik yang terbaru di antaranya adalah:
1. Penumpang yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau ketiga (booster), tidak
diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes RT-PCR atau rapid test antigen;
2. Penumpang yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, wajib menunjukkan
hasil tes RT-PCR negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau
rapid test antigen negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam
sebelum keberangkatan;
3. Penumpang dengan kondisi khusus atau penyakit komorbid, yang menyebabkan tidak
dapat menerima vaksin, wajib menunjukkan hasil tes RT-PCR negatif yang sampelnya
diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau rapid test antigen negatif yang sampelnya
diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan dan wajib melampirkan
surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19;
4. Penumpang dengan usia di bawah 6 tahun, dapat melakukan perjalanan dengan
pendamping perjalanan, dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Citilink juga mengimbau penumpang untuk mematuhi aturan terbaru terkait pengisian e-HAC
domestik, dimana penumpang harus mengisi e-HAC di aplikasi PeduliLindungi sebelum
melakukan check-in di bandara keberangkatan, atau paling cepat sehari sebelum jadwal
penerbangan.
Dewa menambahkan, “Tentunya dengan kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan
kembali minat masyarakat untuk bepergian serta menggairahkan kembali industri
penerbangan yang terdampak cukup besar akibat pandemi COVID-19. Citilink akan terus
meningkatkan pelayanan kepada penumpang agar terbang aman dan nyaman.”
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Citilink senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang ketat di seluruh lini operasional
penerbangannya, baik dari pre-, in-, hingga post-flight dengan mengacu pada ketentuan
protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, untuk dapat memastikan seluruh
penerbangan berjalan secara optimal dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan
keamanan bagi seluruh pelanggan.

Bermacam-macam suku di Asia
Sungguh indah keberagamannya
Kami senang melihat anda bahagia
Terima kasih telah terbang bersama Citilink Indonesia

Tentang Citilink
Citilink merupakan maskapai penerbangan yang berada di bawah naungan Garuda Indonesia Group
yang melayani penerbangan dengan sistem dari kota ke kota.
Sebagai bukti keberhasilan dalam komitmen meningkatkan pelayanan pada pelanggan, Citilink telah
meraih beberapa penghargaan seperti penghargaan Top IT Implementation Airlines Sector dari
Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2017, penghargaan Transportation Safety
Management Award dari Kementerian Perhubungan di tahun 2017, akreditasi bintang empat dari
badan pemeringkat industri aviasi dunia, Skytrax selama dua tahun berturut-turut dari tahun 2018,
penghargaan TripAdvisor Traveler’s Choice Award yang telah diperoleh selama tiga tahun berturutturut dari tahun 2018, meraih predikat 4-Star Low-Cost Airline versi Airline Passenger Experience
(APEX) untuk ketiga kalinya, meraih predikat 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating dari Skytrax, serta
berbagai penghargaan bergengsi lainnya.
Untuk informasi lebih lanjut tentang Citilink dapat mengunjungi situs www.citilink.co.id, halaman
Facebook FanPage Citilink, Twitter @citilink dan Instagram @citilink.
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