PRESS RELEASE
Jakarta , 11 Juni 2020

PEMBERITAHUAN RENCANA BARU PENERBANGAN TRANSNUSA
RUTE KUPANG, RUTENG, LARANTUKA, WAINGAPU, TAMBOLAKA,
BAJAWA, DAN ALOR MULAI TANGGAL 22 JUNI 2020
TransNusa telah meninjau kondisi terkini perihal penyebaran virus COVID-19 yang semakin
luas dan meningkat penyebarannya di Indonesia. Oleh sebab itu, dengan memperhatikan
penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah maka TransNusa akan
tetap menjaga komitmen untuk turut berpartisipasi dalam menekan jumlah penyebaran
virus tersebut dengan melakukan penundaan semua operasional armada hingga tanggal 21
Juni 2020.

TransNusa akan kembali melayani penerbangan mulai Senin, 22 Juni 2020 untuk

rute rute tertentu seperti Kupang; Ruteng, Larantuka, Waingapu, Tambolaka,
Bajawa, dan Alor, dengan tetap mengedepankan protokol Kesehatan dan tata cara

yang berlaku di masa wabah ini.
Sedangkan untuk Base Bandung dan Base Makassar kita masih melakukan penundaan
operasional hingga Selasa, 30 Juni 2020 untuk persiapan yang lebih maksimal demi
kenyamanan dan keselamatan semua pihak baik dari segi penumpang maupun dari segi
Transnusa Team.

TransNusa akan selalu meninjau keadaan dan perkembangan yang terjadi dimasyarakat
sehingga keputusan yang diambil oleh TransNusa perihal penundaan pelayanan rute
penerbangan sementara dapat berubah sewaktu-waktu. Kami akan terus memantau situasi
dan akan segera kembali beroperasi tentunya dengan memperhatikan data perkembangan
dan himbauan dari pemerintah.

Dengan demikian, TransNusa memberikan pemberitahuan untuk seluruh penumpang yang
hendak melakukan refund, reschedule, ataupun reroute dapat mengacu pada syarat dan
ketentuan yang dapat dilihat pada website resmi TransNusa di www.transnusa.co.id atau
menghubungi call center kami di 0380-822555 dan email cs@transnusa.co.id serta kantor
perwakilan TransNusa di kota anda .
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Informasi Layanan Udara TransNusa:
**

**
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**Waktu dalam Local Time

**Waktu dalam Local Time
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