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CITILINK KEMBALI TERBANGI RUTE JAKARTA (HALIM PERDANAKUSUMA) – PURBALINGGA PP. 

Tangerang, 3 November 2022 – Maskapai penerbangan Citilink akan kembali mengoperasikan 

penerbangan komersial rute Jakarta (Halim Perdanakusuma) – Purbalingga pp. mulai 10 November 

2022 mendatang. 

“Kami berharap dengan beroperasinya kembali penerbangan menuju Bandara Jenderal Besar 

Soedirman ini dapat mendukung terjalinnya konektivitas antardaerah dan meningkatkan mobilitas 

masyarakat khususnya di wilayah Banyumas Raya seperti Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, 

Pemalang, Wonosobo dan kota lainnya,” kata Direktur Utama Citilink Dewa Kadek Rai di Tangerang, 

Kamis (3/11). 

“Kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan 

seluruh pihak yang terlibat sehingga kolaborasi antar sektor ini dapat terwujud dan dapat segera 

terlaksana,” tambah Dewa. 

Penerbangan Jakarta (Halim Perdanakusuma) - Purbalingga pp. akan dilayani dua kali dalam seminggu 
yakni pada hari Selasa dan Kamis menggunakan pesawat ATR 72-600.  
 
Adapun untuk jadwal penerbangannya adalah sebagai berikut:  
 

*ETD: Waktu keberangkatan (waktu setempat)  
**ETA: Waktu kedatangan (waktu setempat)  
 
Dewa berharap dengan adanya penerbangan ini tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, 

tetapi juga dapat mengakomodir peningkatan arus barang dan jasa dengan lebih baik sehingga 

diharapkan rute penerbangan ini dapat meningkatkan geliat ekonomi di wilayah tersebut. 

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 keamanan, keselamatan serta kenyamanan bagi 

seluruh pelanggan.  

 
 
 
 
 
 
 

Rute  
Nomor 

Penerbangan  
ETD*  ETA**  

Jadwal 
Penerbangan 

Jakarta (HLP) – Purbalingga QG 1112 10:00 11:20 Selasa 

13:45 15:05 Kamis 

Purbalingga – Jakarta (HLP) QG 1113 12:00 13:20 Selasa 

15:50 17:10 Kamis 

http://www.citilink.co.id/
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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 

(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. 

 

Corporate Secretary & CSR 

PT Citilink Indonesia 

corcomm@citilink.co.id  
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