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DUKUNG PESONAS, CITILINK SEDIAKAN PENERBANGAN UNTUK ATLET-ATLET DISABILITAS 

 

Tangerang, 5 Juli 2022 – Maskapai Citilink bekerja sama dengan Special Olympics Indonesia 

menerbangkan atlet-atlet yang akan mengikuti ajang kompetisi olahraga untuk penyandang disabilitas 

Pekan Special Olympics Nasional (PeSONas) 2022 yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah 

mulai tanggal 3 hingga 8 Juli 2022. 

“Citilink mendukung penuh dan berkomitmen untuk menyukseskan ajang ini dengan menyediakan 

aksesibilitas layanan penerbangan dan layanan penunjang lainnya bagi atlet-atlet PeSONas dari 

daerah asal menuju ke Semarang,” kata Direktur Utama Citilink Dewa Kadek Rai. 

Dewa menjelaskan bahwa Citilink merasa bangga dapat menjadi bagian dalam ajang ini dan berharap 

para atlet bertalenta khusus ini terus memberikan usaha terbaik dengan semangat sportivitas untuk 

dapat meraih prestasi.  

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Special Olympics Indonesia Warsito Ellwein 

menyampaikan terima kasih kepada Citilink yang telah memfasilitasi transportasi atlet-atlet PeSONas 

dengan standar layanan penerbangan terbaik sehingga para atlet tiba di lokasi pertandingan dalam 

kondisi yang prima. 

“Sesuai dengan tema PeSONas tahun ini yaitu “Akulah Bintang”, kami berkomitmen untuk 

memberikan ruang seluas-luasnya bagi para atlet serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman 

selama kompetisi sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya dengan optimal,” tambah 

Warsito. 

PeSONas merupakan ajang kompetisi olahraga yang diikuti oleh sedikitnya 1.724 atlet penyandang 

disabilitas intelektual dari 21 provinsi dari seluruh Indonesia. Terdapat 12 cabang olahraga yang 

dipertandingkan dalam ajang ini yang meliputi atletik, bulu tangkis, basket, voli, renang, sepak bola, 

futsal, tenis meja, senam ritmik, bola tangan, bocce, dan dancesport. 

 

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 berturut-

turut dari tahun 2018, meraih predikat 4-Star Low-Cost Airline versi Airline Passenger Experience 
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 (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. 

 

Diah Suryani Indriastuti 

VP Corporate Secretary & CSR 

PT Citilink Indonesia 

corcomm@citilink.co.id  
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