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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Latar Belakang PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. 

Sejarah perkembangan industri penerbangan komersial di Indonesia yang 

berkembang secara terus menerus salah satunya adalah Garuda Indonesia. 

Penerbangan pertama yang dilakukan oleh Garuda Indonesia pada 26 Januari 1949 

menggunakan pesawat Douglas DC-3 Dakota bernomor “RI001”. Pada saat itu, 

Garuda Indonesia masih menggunakan nama “Indonesian Airways”. Kemudian 

pada 28 Desember 1949 berganti logo serta nama menjadi “Garuda Indonesian 

Airways”. Perubahan nama ini sekaligus menjadi penerbangan pertama yang 

digunakan oleh Presiden Soekarno terbang dari Jakarta ke Yogyakarta.  

Pada tahun 1950, Garuda Indonesian Airways atau yang saat ini dikenal 

dengan nama Garuda Indonesia terdaftar sebagai perusahaan negara dan dimiliki 

oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya 6 tahun kemudian Garuda 

Indonesia melakukan penerbangan internasional pertama yaitu ke Mekkah ketika 

membawa jemaah haji Indonesia. Setelah itu, rute penerbangan Garuda Indonesia 

ke negara di Eropa dimulai pada tahun 1965 dengan tujuan akhir di Amsterdam.  

 Pada tahun 80-an, Garuda Indonesia melakukan restrukturisasi berskala 

besar untuk operasi dan armadanya. Pada masa inilah perusahaan ini mulai 

mengembangkan program pelatihan yang komprehensif untuk staf serta awak 

kabinnya, sekaligus mendirikan fasilitas pelatihan di Jakarta Barat yang dinamai 

Garuda Indonesia Training Center atau yang disingkat dengan GITC. Perusahaan 

Website analyst..., Basiruddin Syarifan Radifan, FTI UMN, 2015
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ini juga membangun sebuah Pusat Pemeliharaan Pesawat di Bandara Internasional 

Soekarno-Hatta. 

Pada tahun 90-an, Garuda Indonesia mengembangkan strategi jangka 

panjang yang diaplikasikan hingga tahun 2000. Perusahaan ini terus 

mengembangkan armadanya dan Garuda Indonesia pun masuk dalam jajaran 30 

maskapai terbesar di dunia. Dan pada tahun 2011, Garuda Indonesia menawarkan 

sahamnya ke publik (go public) sehingga saat ini perusahaan ini berdiri dengan 

nama PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. (Garuda Indonesia, 2014) 

 

2.2 Visi dan Misi PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. 

Visi dari Garuda Indonesia adalah “menjadi perusahaan penerbangan yang 

handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia 

menggunakan keramahan Indonesia.” (Garuda Indonesia, 2014)  

Misi dari Garuda Indonesia adalah sebagai perusahaan penerbangan 

pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada 

dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan 

pelayanan yang profesional.” (Garuda Indonesia, 2014)  

Website analyst..., Basiruddin Syarifan Radifan, FTI UMN, 2015
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2.3 Profil Perusahaan 

 

Gambar 2.1 Logo PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. 

(Sumber: http://landor.com/media/639694/garuda.jpg) 

 

Seiring semakin meningkatnya permintaan jasa industri penerbangan, 

Perusahaan terus mengembangkan jaringan penerbangan hingga ke kota-kota 

pertumbuhan ekonomi dan wisata baru di wilayah Barat dan Timur Indonesia. 

Sejarah penerbangan komersial Indonesia dimulai saat bangsa Indonesia sedang 

mempertahankan kemerdekaannya. Penerbangan komersial pertama menggunakan 

pesawat DC-3 Dakota dengan registrasi RI 001 dari Calcutta ke Rangoon dan diberi 

nama “Indonesian Airways” dilakukan pada 26 Januari 1949. Pada tahun yang 

sama, 28 Desember 1949, pesawat tipe Douglas DC-3 Dakota dengan registrasi PK-

DPD dan sudah dicat dengan logo “Garuda Indonesian Airways”, terbang dari 

Jakarta ke Yogyakarta untuk menjemput Presiden Soekarno. Inilah penerbangan 

yang pertama kali dengan nama Garuda Indonesian Airways. Setahun kemudian, 

Website analyst..., Basiruddin Syarifan Radifan, FTI UMN, 2015
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1950, Garuda Indonesia resmi menjadi Perusahaan Negara. Pada masa itu, 

Perusahaan memiliki 38 buah pesawat yang terdiri dari 22 jenis DC-3, 8 pesawat 

Laut Catalina, dan 8 pesawat jenis Convair 240. Armada Perusahaan terus 

berkembang, dimana untuk pertama kalinya Garuda Indonesia membawa 

penumpang jamaah Haji ke Mekkah pada tahun 1956. Perjalanan terbang ke 

kawasan Eropa dimulai Garuda Indonesia pada tahun 1965 dengan tujuan akhir di 

Amsterdam. 

Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, Garuda Indonesia memiliki 5 

(lima) Entitas Anak yang fokus pada produk atau jasa pendukung bisnis Perusahaan 

induk, yaitu PT Abacus Distribution Systems Indonesia, PT Aero Wisata, PT 

Garuda Maintenance Facility Aero Asia, PT Aero Systems Indonesia, dan PT 

Citilink Indonesia. Dalam menjalani kegiatan operasionalnya, Perusahaan 

didukung oleh 7.861 orang karyawan, termasuk 2.010 orang siswa yang tersebar di 

Kantor Pusat dan Kantor Cabang. 

Garuda Indonesia, pada Januari 2015, mengoperasikan 134 pesawat yang 

terdiri dari 2 pesawat Boeing 747-400, 11 pesawat Airbus A330-300, 11 pesawat 

Airbus A330-200, 5 pesawat Boeing 737 Classic (seri 300/500), 76 pesawat Boeing 

737-800NG, 15 pesawat CRJ1000 NextGen, 8 pesawat ATR72-600, 6 pesawat 

Boeing 777-300ER, dan 30 pesawat Citilink yang terdiri dari 24 pesawat Airbus 

A320-200, 5 pesawat Boeing 737-300 serta 1 pesawat Boeing 737-400. 

Menghadirkan standar baru kualitas layanan dalam industri air travel, 

Garuda Indonesia saat ini melayani penerbangan ke 64 destinasi pilihan yang terdiri 

dari 44 kota di area domestik dan 20 kota di area internasional. 

Website analyst..., Basiruddin Syarifan Radifan, FTI UMN, 2015
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Selain melayani penerbangan di rute-rute tujuan yang dioperasikan, saat ini 

Garuda Indonesia juga melaksanakan perjanjian “code share” dengan 14 maskapai 

internasional. 

Selain itu, pada tanggal 5 Maret 2014, Garuda Indonesia secara resmi 

bergabung dengan aliansi global, SkyTeam, sebagai bagian dari program perluasan 

jaringan internasionalnya. Dengan bergabung bersama SkyTeam, penumpang 

Garuda Indonesia kini dapat terbang ke 1.064 tujuan di 178 negara yang dilayani 

oleh semua maskapai anggota SkyTeam dengan lebih dari 15.700 penerbangan per 

hari dan akses ke 564 lounge di seluruh dunia. 

 

Gambar 2.2 Anggota SkyTeam 

(Sumber: https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/skyteam/skyteam.page?) 

 

Sebagai bagian dari upaya Perusahaan untuk terus meningkatkan layanan 

kepada pengguna jasa, Garuda Indonesia memperkenalkan layanan khas “Garuda 

Indonesia Experience”, yang menghadirkan kerahmahtamahan, budaya, dan segala 

Website analyst..., Basiruddin Syarifan Radifan, FTI UMN, 2015

https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/skyteam/skyteam.page


15 

hal terbaik dari Indonesia melalui kelima panca indera, yaitu sight, sound, taste, 

scent, dan touch, untuk diimplementasikan dalam layanan pre-journey, pre-flight, 

in-flight, post-flight, dan post-journey. 

Garuda Indonesia juga merupakan salah satu maskapai yang terdaftar 

sebagai IATA Operational Safety Audit (IOSA) Operator dan menerapkan standar 

kemanan dan keselamatan yang setara dengan maskapai internasional besar anggota 

IATA lainnya. Garuda Indonesia menerima sertifikat IOSA pada tahun 2008 lalu.

Website analyst..., Basiruddin Syarifan Radifan, FTI UMN, 2015
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2.3 Struktur Organisasi PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. 

Berikut merupakan struktur organisasi dari PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. 

(Sumber: https://www.garuda-indonesia.com/images/content/Organization_Structure_GA.jpg) 

Website analyst..., Basiruddin Syarifan Radifan, FTI UMN, 2015
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PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dipimpin oleh Emirsyah Satar, sebagai  CEO. 

Berikut adalah gambar struktur oraganisasi PT Garuda Indonesia. 

a) President & Chief Executive Officer merupakan pimpinan yang ada pada 

perusahaan tersebut yang bertanggung jawab pada seluruh bidang – bidang 

yang ada pada perusahaan dan bertugas untuk memimpin organisasi yang 

ada pada perusahaan untuk membantu mewujudkan visi dan misi 

perusahaan, maka Garuda Indonesia memiliki beberapa direktur yang 

membawahi direktorat dan bertanggungjawab kepada President & CEO, 

sebagai berikut : 

b) EVP Strategy, Business Development & Risk Management adalah direktur 

yang bertanggung jawab pada unit Strategi, pengembangan Bisnis pada 

perusahaan dan Manajemen Resiko yang terjadi pada perusahaan. 

c) EVP Human Capital & Corporate Affairs merupakan direktur yang 

bertanggung jawab dalam mengelola dan membangun kompetensi pegawai 

kerja sama antar perusahaan atau lembaga. 

d) EVP Finance merupakan direktur yang bertanggung jawab sebagai 

pengelola keuangan perusahaan. 

e) EVP Operation merupakan direktur yang bertanggung jawab dalam 

mengatur operasi terhadap penerbangan yang dilakukan dimulai dari 

perencanaan sampai dengan mengontrol pesawat-pesawat yang digunakan 

dalam penerbangan yang dilakukan. 

f) EVP Maintenance & Fleet Management merupakan direktur yang 

bertanggung jawab terhadap perbaikan serta perawatan pesawat maskapai 

Website analyst..., Basiruddin Syarifan Radifan, FTI UMN, 2015
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Garuda Indonesia serta mengelola pesawat-pesawat yang dimiliki oleh 

Garuda Indonesia. 

g) EVP Services adalah direktur yang bertanggung jawab terhadap layanan 

yang dilakukan di mulai dari layanan yang ada sebelum penerbangan, 

layanan hiburan di dalam pesawat, hingga layanan yang ada di dalam kabin 

pesawat. 

h) EVP Marketing & Sales merupakan direktur yang bertanggung jawab 

terhadap penjualan tiket yang ada berdasarkan wilayah-wilayah yang 

ditempatkan oleh perusahaan.

Website analyst..., Basiruddin Syarifan Radifan, FTI UMN, 2015



19 

2.4 Struktur Organisasi Unit Digital Business 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Unit Digital Business PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.  

Website analyst..., Basiruddin Syarifan Radifan, FTI UMN, 2015
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Digital Business merupakan unit yang berfokus pada penualan dan marketing 

berbasis digital pada Garuda Indonesia Tbk. dan pihak ketiga yang membutuhkan.  

a) Vice President Digital Business memiliki misi untuk menjamin 

pelaksanaan bisnis perusahaan di seluruh cakupan wilayah melalui 

pencapaian profit, pengembangan bisnis, Management (CRM) 

menggunakan layanan sistem berbasis digital yang terintegrasi dengan 

seluruh saluran distribusi dan sumber daya perusahaan, serta memenuhi 

Standard keselamatan dan keamanan penerbangan serta melaksanakan 

kaidah-kaidah Good Corporate Government (GCG).Untuk membantu 

melaksanakan tugas dan misinya, VP Digital Business dibantu oleh 

beberapa Senior Manager, yaitu: 

b) Senior Manager Sales, Promotion & Partnership yang memiliki tugas 

untuk menjamin penignkatan pendapatan perusahaan melalui pelaksanaan 

bisnis perusahaan di seluruh cakupan wilayah domestik maupun 

internasional termasuk interline network yang meliputi pemasaran dan 

penjualan berbasis digital yang terintegrasi dengan seluruh saluran 

distribusi, partnership, cross selling dengan memenuhi Standard 

keselamatan dan keamanan penerbangan serta melaksanakan kaidah-kaidah 

tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Government). 

c) Senior Manager Digital Marketing yang memiliki tugas untuk memastikan 

pencapaian kontribusi Sales & Revenue melalui pengelolaan komunikasi 

melalui Digital Marketing yang efisien dan efektif pada saluran distribusi 

digital (B2C, B2T – GOS, B2B – COS, Mobile, Call Center) serta 

memastikan terlaksananya program komunikasi promotions berbasis digital 

Website analyst..., Basiruddin Syarifan Radifan, FTI UMN, 2015
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untuk mendukung strategi pemasaran yang mampu berkompetisi dalam 

bisnis penerbangan seusai dengan perturan yang berlaku. 

d) Senior Manager E-Finance & Business Support yang memiliki tugas 

untuk memastikan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian semua 

aktivitas terkait keuangan (financial accounting, managerial accounting, 

treasury, dll) dan memastikan terlaksananya operational business solution, 

termasuk didalamnya digitas business support (pertanggungjawaban sales, 

refund, dll) dan penyediaan Sales Reporting untuk semua business process 

pada unit Digital Business telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan/kebijakan perusahaan, peraturan perundangan yang berlaku serta 

kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik (Good Corportate 

Government). 

e) Senior Manager Business Product & System Performance yang memiliki 

tugas untuk memastikan tersedaanya sistem serta network yang handal pada 

keseluruhan saluran distribusi penjualan berbasis digital melalui channel 

B2C, B2T, B2B, Mobile, Call Center, dan sales channel lainnya, serta 

performance monitoring, sesuai perkembangan teknologi, mencakup 

maintenance, data back up, dan lain-lain guna mendukung strategi 

perusahaan sesuai peraturan yang berlaku. 

Website analyst..., Basiruddin Syarifan Radifan, FTI UMN, 2015




