
 

 

 

DAPAT SEGERA DITERBITKAN 

 
Garuda Indonesia Perkuat Kerjasama Global bersama  

Standard Chartered Bank untuk Dukung Perluasan Layanan Internasional  
 
 

SINGAPURA, 9 April, 2012 – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (“Garuda”) dan Standard Chartered Bank 

pada hari ini mengumumkan perluasan kerjasama global antara dua perusahaan untuk mendukung 

pertumbuhan bisnis internasional maskapai penerbangan tersebut. 

 

Melalui kerjasama ini, Standard Chartered Bank akan berkolaborasi bersama Garuda dalam mengembangkan 

kerjasama untuk mendukung program kesetiaan pelanggan yaitu Garuda Frequent Flyer. Upaya 

pengembangan ini juga termasuk diantaranya adalah rencana memperkenalkan kartu kredit co-brand Garuda 

Indonesia – Standard Chartered untuk nasabah di Indonesia. 

 

Para pemegang kartu kredit Standard Chartered Bank juga dapat menikmati manfaat tambahan serta potongan 

harga khusus saat melakukan pembelian tiket pesawat Garuda. Berbagai keistimewaan tersebut juga dapat 

dinikmati oleh para pemegang kartu kredit di enam pasar lainnya – yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Hong 

Kong, Taiwan dan Korea Selatan –Adapun manfaat-manfaat tersebut antara lain meliputi: 

 Potongan harga hingga 12% untuk pembelian tiket pesawat untuk semua rute internasional dan domestik  

 Potongan harga hingga 30% untuk pembelian tiket pesawat dengan rute internasional menuju Jakarta dan 

Denpasar 

 Harga istimewa untuk rute penerbangan internasional dari Indonesia untuk pembelian minimal dua tiket 

pesawat 

 Gratis penambahan bagasi hingga 5 kg untuk seluruh penumpang Kelas Eksekutif 

 

Kerjasama kartu kredit ini menyusul kerjasama antara dua perusahaan tersebut sebelumnya terkait transaksi 

senilai jutaan dollar atas pemesanan sepuluh pesawat Boeing 737-800 Next Generation. Kesepuluh pesawat 

tersebut akan disewa oleh Garuda Indonesia dari Pembroke Lease France SAS, yang merupakan salah satu 

anak perusahaan Standard Chartered Bank yang bergerak di bidang penyewaan pesawat terbang, 

pembiayaan, serta manajemen. 



 
 

Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tiap tahun rata-rata sebesar 5.8% sepanjang tahun 2012, Indonesia 

diramalkan akan menjadi salah satu destinasi wisata bisnis utama di wilayah Asia. Untuk mendukung 

kebutuhan akan meningkatnya perjalanan udara tersebut, Garuda telah meningkatkan frekuensi penerbangan 

di wilayah Asia.  

 

Berbicara pada saat penandatanganan kerjasama tersebut di Singapura, Presiden dan Chief Executive Officer 

Garuda Indonesia Emirsyah Satar menyambut baik perluasan kerjasama dengan Standard Chartered Bank ini 

seraya berkata “Perluasan kerjasama strategis ini menandai dimulainya fase baru kerjasama pemasaran 

internasional Garuda Indonesia. Dengan dukungan cakupan internasional sekaligus jaringan retail banking kuat 

yang dimiliki oleh Standard Chartered Bank, kami optimis kerjasama ini akan mendukung kami untuk terus 

mengembangkan kepemimpinan kami di pasar.” 

 

Saat ini, jaringan kartu kredit Standard Chartered Bank telah berkembang pesat dengan pertumbuhan dua digit 

selama dua tahun terakhir khususnya di wilayah Asia Tenggara, terutama didukung oleh peluncuran 360° 

Rewards yang merupakan skema program apresiasi Pan Bank pertama di Asia. Peluncuran skema program 

360° Rewards ini memungkinkan seluruh nasabah untuk dapat menikmati apresiasi atas berbagai jenis 

transaksi perbankan yang dilakukan. Dimulai dengan pembelanjaan transaksi dengan menggunakan kartu 

kredit, serta mencakup transaksi perbankan seperti tabungan, investasi, pinjaman, hingga transaksi yang 

dilakukan secara online. 

 

Regional Head of Consumer Banking Standard Chartered Bank Som Subroto mengatakan, “Kami 

mempersembahkan kartu kredit yang terbaik bagi para nasabah yang memiliki jalinan hubungan Perbankan 

dengan kami. Melalui pemahaman terhadap kebutuhan para nasabah tersebut, kami senantiasa berupaya 

menyediakan beragam keuntungan berupa cash back dan gaya hidup sesuai profil nasabah kami. Standard 

Chartered memiliki serangkaian penawaran inovatif seputar dining, transaksi online, juga termasuk layanan bill 

payment. Untuk itu kami percaya para pemegang kartu kredit co-brand Garuda Indonesia – Standard Chartered 

juga akan dapat memperoleh beragam keuntungan dari proposisi kartu serta gaya hidup yang sangat menarik.” 

 

---SELESAI--- 

 

Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi: 
 
 
Standard Chartered  
Mita Sampaguita Lamiran 
Senior Manager, Corporate Affairs 
Standard Chartered Bank 
Tel: 021- 25550064   Fax: 021-5719625 
Email: CorporateAffairs_Indonesia@sc.com 

 
Garuda Indonesia: 
Pujobroto 
VP. Corporate Communications 
Garuda Indonesia 
Tel: 021-25601010   Fax: 021-25601068 
Email: pujobroto@garuda-indonesia.com 



 
 
 
 
Catatan Redaksi: 
 
Standard Chartered – memimpin di Asia, Afrika dan Timur Tengah 
 
Standard Chartered PLC adalah grup bank internasional. Bank ini telah beroperasi selama lebih dari 150 tahun di berbagai 
pasar yang paling berkembang pesat di dunia, dan sekitar 90 persen pendapatan serta keuntungannya diperoleh dari Asia, 
Afrika dan Timur Tengah.  Fokusnya pada wilayah geografis tertentu serta komitmen untuk membina hubungan mendalam 
dengan para klien dan nasabah, telah mendorong pertumbuhan Bank ini dalam beberapa tahun terakhir. Standard 
Chartered Bank terdaftar di bursa saham di London, Hong Kong, Bombay serta Bursa Saham Nasional di India. 
 
Dengan 1.700 cabang di 70 negara, Standard Chartered menawarkan suatu kesempatan karir internasional yang amat 
menarik dan menantang bagi 87.000 karyawannya. Standard Chartered memiliki komitmen untuk membangun bisnis 
berkelanjutan dalam jangka panjang, dan dipercaya di seluruh dunia dalam menjaga standar yang tinggi dalam hal tata 
kelola perusahaan yang baik, tanggung jawab sosial, perlindungan terhadap lingkungan, serta keragaman karyawannya. 
Warisan budaya dan nilai-nilai korporasi Standard Chartered diekspresikan melalui suatu komitmen brand, yaitu ‘Here for 
good’.  
 
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi: www.standardchartered.co.id atau melalui Twitter pada akun @StanChart 
atau melalui Facebook di akun Standard Chartered. 
 
 


