
  

 

 

 

 

 

GMF dan Citilink Selesaikan Rekomendasi Ditjen Hubud 

 

Tangerang, 30 Desember 2021 – PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (“GMF”) 

dan PT Citilink Indonesia (“Citilink”) memastikan bahwa seluruh rekomendasi Direktorat 

Jenderal Perhubungan Udara (“Ditjen Hubud”) c.q. Direktorat Kelaikudaraan dan 

Pengoperasian Pesawat Udara (“DKPPU”) yang disampaikan dalam surat yang dirilis pada 

22 Desember lalu telah selesai ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut dapat diselesaikan 

lewat sinergi dan koordinasi intensif dari pihak-pihak terkait. 

 

Direktur Utama GMF Andi Fahrurrozi menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalankan 

sejumlah langkah perbaikan setelah GMF melakukan investigasi dan identifikasi terhadap 

faktor-faktor yang berkontribusi pada status hold item list (HIL) pada brake 19 pesawat milik 

Citilink yang dioperasikan pada tanggal 1 – 17 Desember 2021 lalu. Langkah-langkah 

perbaikan tersebut diantaranya mencakup penggantian brake, evaluasi HIL, peningkatan 

pengawasan, dan perbaikan pengelolaan komponen dan spare part. “Dari total 19 pesawat, 

GMF telah melakukan penggantian brake untuk 18 pesawat Citilink yang tengah beroperasi. 

GMF memastikan bahwa penggantian brake untuk satu pesawat Citilink yang saat ini tengah 

menjalani c-check di hanggar GMF akan dilakukan sebelum pesawat kembali beroperasi,” 

jelas Andi.  

 

Langkah perbaikan juga telah dijalankan untuk memastikan kesiapan kebutuhan komponen 

dan spare part di masa pandemi. Hal tersebut diwujudkan melalui perbaikan aspek 

perencanaan, serta renegosiasi dengan supplier untuk mendukung penyediaan dan 

pengiriman spare part. Lebih lanjut lagi, GMF juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah 

membentuk tim khusus untuk memantau dan menuntaskan HIL sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. Seluruh temuan audit yang tertera dalam surat tersebut juga telah diselesaikan. 

 

Direktur Utama Citilink Juliandra juga menyatakan bahwa Citilink terus berkoordinasi intensif 

dengan GMF untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi Ditjen Hubud telah 

ditindaklanjuti dengan baik. “Kami berkomitmen untuk senantiasa mengutamakan aspek 

keselamatan dan keamanan dalam penerbangan, termasuk mematuhi standar keselamatan 

penerbangan yang ditetapkan oleh regulator maupun produsen pesawat,” kata Juliandra. 

Juliandra memastikan bahwa seluruh pesawat Citilink yang beroperasi berada dalam keadaan 

aman dan laikterbang sesuai regulasi yang berlaku sehingga penumpang dapat bepergian 

dengan aman dan nyaman ketika terbang bersama Citilink.   

 

“Tindak lanjut ini menjadi bukti komitmen bersama seluruh elemen yang terlibat untuk 

bersinergi menjaga kelaikudaraan pesawat terbang dan keselamatan penumpang, terlebih 

dalam menyambut momen tahun baru dan industri aviasi yang kembali bergeliat saat ini,” 

tutup Andi. 

 

 



  

 

 

 

 

 

Tentang GMF: 

 

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

penyediaan jasa industrial services, serta perbaikan, perawatan dan overhaul pesawat terbang. 

Sebagai MRO terbesar di Indonesia yang berpengalaman lebih dari 70 tahun, GMF mulanya berdiri 

sebagai Divisi Teknik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Berlokasi di Bandara Internasional Soekarno 

Hatta, GMF telah melayani lebih dari 190 pelanggan yang tersebar di lebih dari 60 negara. Dalam 

menjalankan aktivitas bisnisnya, GMF telah diakui oleh otoritas penerbangan dunia dengan adanya 

sertifikasi dari lebih dari 20 negara, diantaranya FAA (Amerika), EASA (Eropa), CASA (Australia) dan 

DKPPU (Indonesia). Pada tahun 2017, GMF resmi menjadi perusahaan terbuka dengan melepas 

sahamnya ke publik. Saat ini, GMF tengah melebarkan sayapnya untuk merambah segmen industrial 

gas turbine engine. Dengan demikian, GMF diharapkan mampu mewujudkan visinya  

untuk menjadi perusahaan MRO paling bernilai melalui misinya dalam menyediakan solusi perawatan 

yang terpadu dan andal sebagai kontribusi bagi bangsa dan negara. Informasi tentang GMF dapat 

dilihat di www.gmf-aeroasia.co.id. 

 

 

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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