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A. PENDAHULUAN

Corporate Online System atau biasa disebut sebagai COS merupakan salah satu tam-
bahan fitur atau channel yang disediakan oleh pihak PT. Garuda Indonesia dalam rangka 
melayani Corporate Partner atau mitra Perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 
untuk memudahkan proses transaksi pembelian tiket Garuda Indonesia, mulai dari proses 
transaction review, hingga proses refund. Tidak hanya menawarkan kemudahan terhadap 
semua mitra Perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk melakukan reservasi 
tiket, akan tetapi didalam aplikasi COS memberikan discount secara langsung yang tentu-
nya pemberian discount tersebut dilakukan berdasarkan kerja sama yang telah disepakati 
sebelumnya.

B. TAHAPAN PEMBELIAN TIKET

 Berikut adalah tahapan yang dilakukan pada saat anda melakukan pendaftaran seba-
gai COS member hingga anda dapat melakukan proses pembelian tiket Garuda Indonesia.

   

Gbr. 1

Pada proses pendaftaran member aplikasi COS anda hanya melakukan proses pendaf-
taran didalam aplikasi COS, adapun detailnya dapat dijelaskan pada bagian “E. Pendaftaran 
Member Aplikasi COS” didalam halaman 3. Setelah anda di approve oleh admin atau Corp. 
HR pada perusahaan anda, maka anda dapat melakukan aktivasi account anda pada ap-
likasi COS member yang detailnya tertera pada bagian “G. Aktivasi COS” didalam halaman 
10. Sebelum anda melakukan proses pembelian tiket, anda harus melakukan pendaftaran 
atas kartu kredit yang akan anda gunakan sebagai alat pembayaran, untuk detailnya dapat 
anda lihat pada bagian “K. Mendaftar & Menghapus Kartu Kredit” di dalam halaman 20. 



Apabila seluruh proses sudah anda lakukan, anda dapat melakukan proses Reservasi 
Tiket yang secara detail penggunaannya dapat anda lihat pada bagian “L. Reservasi Tiket” 
didalam halaman 23.

C. PRIVILEGE

 Berikut beberapa akses yang dapat digunakan pada masing-masing privilege.

1. Admin

Pada admin mempunyai beberapa akses untuk :
• Create User.
• User Management (Edit Privileges dari seluruh user & dirinya sendiri, Activate atau 

Inactivate User).
• Family Member Management (Approval & Removal).
• Transaction Review (Seluruh Booker).
• Buying Performance. 

Seluruh transaksi atas Corp. Code yang bersangkutan yang didapatkan di selu-
ruh channel pembelian tiket Garuda Indonesia).

2. Corporate HR

Pada admin mempunyai beberapa akses untuk :
• User Management (Activate atau Inactivate User).
• Family Member Management (Approval & Removal).

3. Corporate Booker

Pada admin mempunyai beberapa akses untuk :
• Reservasi tiket perjalanan dinas.
• Transaction Review (Booker yang bersangkutan).

4. Family Booker

Pada admin mempunyai beberapa akses untuk :
• Reservasi tiket pribadi.
• Transaction Review (Booker yang bersangkutan).
• Family Member Registration (Mendaftarkan anggota keluarga).

D. AKSES COS

1. AKSES INTERNET
• Public Network 

 Direkomendasikan & tergantung dari kecepatan akses dari provider  
yang digunakan.



• Internal Network atau Private Network 
Tergantung dari kebijakan IT admin dari perusahaan yang bersangkutan untuk 

membuka link tersebut.

2. WEB BROWSER SUPPORT
• Mozilla Firefox (Sangat Direkomendasikan).
• Internet Explorer (Kecuali Internet Explorer 9). 

E. PENDAFTARAN MEMBER APLIKASI COS

 Pendaftaran Member Aplikasi  COS dilakukan menjadi 2 cara, yaitu Direct Registra-
tion & Admin Registration.

1. DIRECT REGISTRATION

Dilakukan oleh user yang bersangkutan (user baru yang akan mendaftar menjadi 
booker).
a. Buka alamat http://corga.garuda-indonesia.com/web lalu klik “Login & Registra-

tion”. 
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b. Klik “Link”  pada “As a Company Member”.

Gbr. 3



c. Lengkapi data-data tersebut, sesuai dengan identitas yang bersangkutan. Lalu klik 
“Register”.

    *Note : Untuk “Corporate Code”, silahkan hubungi admin dari perusahaan yang ber-
sangkutan.
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d. Jika telah selesai, maka terdapat pemberitahuan : “This user has been added”.
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2. ADMIN REGISTRATION

Dilakukan oleh admin perusahaan yang bersangkutan.
a. Buka alamat http://corga.garuda-indonesia.com/web, klik “Login & Registration”.
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b. Isikan  “Username” dan “Password” dari admin perusahaan.
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c. Klik “User Management”, lalu klik “Create User”.
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d. Isikan data dari user yang akan didaftarkan & tentukan privileges yang akan diberi-
kan kepada user tersebut. Lalu klik “Save” & “Ok”.
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F. APPROVAL & REMOVAL USER COS

1. Masuk kedalam aplikasi COS dengan menggunakan privilege admin atau Corporate 
HR.

2. Pilih Menu “User Management”.
3. Untuk me – approve user COS, maka pilih “Need Approval” pada kolom status. Apabila 

ingin me - remove user COS, maka pilih “ALL” pada kolom status. Pilih profil pada 
booker yang akan diaktifkan ataupun yang akan di remove.
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4. Bila tidak ada perubahan profil maka klik “approve”, dan klik “submit approve”. Untuk 
meremovenya, maka pilih “Remove”.

Gbr. 12



G. AKTIVASI COS

1. Terdapat email masuk pada email booker yang didaftarkan pada saat registrasi aplikasi 
Corporate Online System.
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2. Bukalah email tersebut, lalu klik bagian pada link yang tersedia.
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3. Isikan “Password” yang anda inginkan. (Password tidak didapatkan oleh administra-
tor PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., akan tetapi diisikan oleh user yang bersang-
kutan). Ulang kembali penulisan Password pada kolom “Confirm Password”, lalu klik 
“Submit”.
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4.  Klik “OK”.

Gbr. 17

5. Setelah klik OK, maka sistem akan langsung ke halaman selanjutnya lalu klik “Click 
here to Login” untuk dapat melakukan Login secara langsung. 
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6. Masukkan “Username” dan “Password” yang telah kita registrasi dalam aplikasi COS, 
lalu klik “Sign In”.
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7. Setelah dapat melakukan “Login”, maka aplikasi COS dapat digunakan.

Gbr. 20



H. LOGIN APPLICATION 

1.  Buka link www.corga.garuda-indonesia.com/web, klik “Login & Registration”.
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2. Isikan “Username” & “Password” pada “Corporate Member Login”.
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I. PERUBAHAN PRIVILEGE

Untuk merubah privilege suatu user yang ada didalam aplikasi COS hanyalah user 
yang mempunyai privilege admin, selain dari privilege tersebut maka tidak dapat melaku-
kan hal tersebut. Berikut adalah cara untuk melakukan perubahan privilege.
1. Pilihlah menu “User Management” pada “Main Menu”.
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2. Setelah tampilan “User Management” terbuka, maka pilihlah status “ALL” & lihatlah 
“Nama User” yang tertera, lalu carilah nama tersebut didalam kolom “Username”. Atau 
apabila ingin melihat seluruh user, maka ketikkan halaman yang akan dituju pada ko-
lom yang tersedia di bagian bawah.
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3. Setelah nama yang dimaksud dapat ditemukan, maka klik nama tersebut pada alamat 
email yang bersangkutan didalam kolom “Username”.
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4. Klik “Edit” pada halaman tersebut.
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5. Centanglah kolom pada bagian “Privilege” untuk menghendaki akses privilege yang 
dimaksud, lalu klik “Save”.

Gbr. 27
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6. Setelah menekan tombol “Save” & tampilan yang menyatakan bahwa user telah di up-
date, maka keluarlah dari sistem aplikasi COS untuk me-restart perubahan tersebut 
dengan menekan “Logout”.        
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7. Masuk kembali kedalam aplikasi COS, untuk melihat tampilan perubahan privilege 
yang akan dikehendaki.



J. CARA MELIHAT PRIVILEGE

1. Pilih “My Profile” pada “Main Menu”.
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2. Lihat bagian “Login Profile” pada “My Profile”.
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K. MENDAFTAR & MENGHAPUS KARTU KREDIT

1. Pilih “Card Management” pada “Main Menu”.
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2. Registrasikan kartu kredit anda dengan data yang valid pada kolom yang tertera di hala-
man Card Management lalu klik “Register”. 
*Catatan : Apabila terjadi kesalahan pada data yang akan di-register, maka kartu tersebut 
akan dianggap sebagai fraud & otomatis tidak dapat digunakan dalam pembayaran tiket 
didalam aplikasi Corporate Online System.
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3. Setelah menekan tombol “Registrasi”, kartu kredit akan teregistrasi secara otomatis 
menjadi Pay ID. Apabila kartu kredit anda telah di - registrasi, maka hiraukan data 
yang ada pada kolom di bagian bawah pada saat anda meregistrasi kartu kredit anda & 
jangan menekan tombol “Registrasi”. Apabila anda menekan tombol “Registrasi” kem-
bali, maka akan terjadi double register pada kartu kredit anda, dan anda harus mengha-
pus seluruh kartu yang telah diregistrasikan. Lalu meregistrasikan kembali. 
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4. Untuk menghapus kartu kredit anda, adalah tekan tombol “delete” yang tertera pada 
baris kartu kredit anda yang akan dihapus. Lalu klik “OK”.
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5. Apabila kartu kredit anda masih belum terhapus, maka ulangi proses tersebut. Tekan 
tombol “delete” yang tertera pada baris kartu kredit anda yang akan dihapus. Lalu klik 
“OK”.
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L. RESERVASI TIKET

1. Pilihlah “Book A Flight” pada “Main Menu”.
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2. Pilihlah perjalanan yang anda inginkan, lalu klik “Search”.
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3. Pillihlah kelas yang anda inginkan.
*Informasi :

• Jika kelas yang tersedia adalah 9, maka ketersediaan kursi didalam kelas tersebut 
adalah lebih besar dari 9.

• Jika kelas yang tertera adalah kurang dari 9, maka ketersediaan kursi didalam kelas 
tersebut adalah sama dengan jumlah kursi yang tertera.
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4. Pilih kelas yang anda inginkan, lalu klik “Check Fare”.
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5. Cek harga tiket tersebut & klik “Continue”.
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6. Pengisian Nama penumpang.
a. Duty Trip

Isikan Nama penumpang yang akan melakukan perjalanan , lalu klik “Continue”.
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b. Personal Trip 
Centanglah penumpang yang akan melakukan perjalanan. Penumpang terse-

but harus diregistrasi terlebih dahulu & harus di approve oleh Admin atau Corporate 
HR dari perusahaan yang bersangkutan. Untuk proses registrasi anggota keluarga, 
terdapat pada bagian “M.MENDAFTARKAN ANGGOTA KELUARGA”.  
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7. Isikan “Pay ID”, “4 digit terakhir kartu kredit anda”, dan “centanglah pernyataan ber-
sedia”, lalu klik “Continue”. Jika anda tidak mengetahui atau hafal “Pay ID” & “4 digit 
terakhir kartu kredit anda”, maka anda dapat me – klik “View my Pay ID”. 
*Jika anda belum mengetahui Pay ID anda, maka registrasikan kartu kredit anda sesuai 
dengan petunjuk pada bagian “K. MENDAFTAR & MENGHAPUS KARTU KREDIT”.
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8. “Booking Code” telah tersedia. Klik “Check Ticket” untuk mendapatkan PDF Ticket 
anda. Jika anda ingin membeli tiket lagi, silahkan anda klik “Start Over”.
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9. Tiket anda dapat digunakan.

Gbr. 50



M. MENDAFTARKAN ANGGOTA KELUARGA

1. Pilih “Family Member Management” dari “Main Menu”.
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2. Jika anda ingin menambahkan anggota keluarga anda, maka klik “Add My Family”.
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3. Isikan data yang valid pada kolom yang tersedia, lalu klik “Save”.

Gbr. 53

4. Jika anda sebagai “Admin” ataupun “Corporate HR”, maka anda dapat mempunyai ke-
wenangan untuk “Approve” atau “Reject” dari anggota keluarga karyawan anda.
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5. Pilih “Approve”, dan klik “OK”.
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6. Anda dapat melihat perubahan dari anggota keluarga anda.
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7. Jika anda ingin mengedit ataupun me-remove angota keluarga anda, maka anda hanya 
me-klik “Nama dari anggota keluarga anda”.

Gbr. 57



8. Untuk menghapusnya, maka anda dapat memilih “Remove”. 
*Pastikan anggota keluarga anda yang akan anda hapus.
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9. Anggota keluarga anda telah dihapus, dan anda dapat memilih “Back to Family List”. 
memilih “Invoice Number” dari transaksi yang telah dilakukan.
• Anda dapat melihat transaksi yang sudah lama dari seluruh halaman transaksi.
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N. MELIHAT HASIL TRANSAKSI

1. Pilih “Transaction Review” dari “Main Menu”.
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2. Anda dapat melihat seluruh transaksi yang telah anda lakukan melalui aplikasi Cor-
porate Application System (COS). Berikut adalah petunjuk yang terdapat dalam Menu 
“Transaction Review”.
• Anda dapat memilih tanggal transaksi yang anda inginkan. Anda dapat memilih 

“Transaction Status”, “Trx date from”, dan “Until”. 
• Jika anda ingin melihat transaksi secara detail & mendapatkan PDF tiket, anda dapat 

Gbr. 62

3. Untuk mencetak PDF tiket dari transaksi sebelumnya, pilih “Invoice Number”.
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4. Klik “PDF Ticket” untuk mendapatkan tiket tersebut.

Gbr. 64

O. MELIHAT LAPORAN PEMBELANJAAN TIKET DARI SELURUH MEDIA PENJUALAN TIKET

1. Pilih “Buying Performance” dari “Main Menu”. 
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2. Berbagai macam process pada “Buying Performance”, yaitu:
• Anda dapat mendapatkan report total pembelian tiket perbulan dari seluruh channel 

pembelian tiket Garuda Indonesia.
• Anda dapat mendownload laporan tersebut dengan klik “Export to Excel”.

Gbr. 66

P. TATA CARA REFUND

Kirimkan email ke alamat corga@garuda-indonesia.com dengan Subject Email “Re-
fund”. Untuk email tersebut isikan “Booking Code & Nama Penumpang”.

Gbr. 67

mailto:corga@garuda-indonesia.com?subject=Refund


Q. REBOOKING & REROUTE

Hubungi Call Centre PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dengan nomor 0804-
1807807 atau (021)2351-9999. Informasikan Corporate Code, Booking Code, dan Nama Pe-
numpang kepada admin Call Centre kami.

Apabila terdapat selisih biaya yang harus dibayar, maka dapat dibayarkan di ticketing 
office & counter kami di bandara setempat, ataupun dapat ditanyakan kepada petugas call 
centre kami.

Gbr. 68
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