
PETUNJUK REGISTRASI

1. Kunjungi webportal Citilink di https://partners.citilink.co.id/

2. KlikMembership dan pilih Registration

https://partners.citilink.co.id/


3. Isi semua kolom yang diminta. Untuk informasi nomor corporate code dapat
menghubungi PIC Human Capital (HRD) perusahaan masing-masing. Untuk NIK
dapat dilengkapi dengan Nomor Induk Kepegawaian (untuk Korporat) atau
Nomor Induk Kemahasiswaan (untuk Universitas) Kemudian klik Create. Jika
berhasil maka akan tertera notifikasi “Success” di bagian atas layar.

4. User akan menerima email notifikasi bahwa user harus menunggu approval
terlebih dahulu dari PIC HRD/Tim Citilink sebelum menerima confirmation
email. Setelah user di approve oleh PIC HRD/Tim Citilink maka username dan
password akan dikirimkan via email berikut dengan link aktivasi.



5. User juga akan menerima email aktivasi Supergreen Garuda Miles.

6. Jika sudah melakukan aktivasi maka akun corporate membership Anda telah aktif.



7. Corporate Member yang sudah aktif akan otomatis terdaftar menjadi anggota
Supergreen dan tergabung sebagai anggota Supergreen GarudaMiles juga
mendapat 1000 mileage gratis. (syarat dan ketentuan berlaku)



PETUNJUK RESERVASI TIKET CITILINK MELALUI HTTPS://PARTNERS.CITILINK.CO.ID

1. Kunjungi webportal Citilink di https://partners.citilink.co.id/

2. KlikMembership dan pilih Login

HTTPS://PARTNERS.CITILINK.CO.ID
https://partners.citilink.co.id/


3. Masukan Email dan Password yang sebelumnya dikirimkan melalui e-mail
kemudian klik Sign In

4. Pilih rute Asal dan Tujuan, pilih tanggal yang diinginkan, pilih Jumlah Penumpang,

dan pilih tipe perjalanan (#BusinessTrip/#FamilyTrip) kemudian klik Cari Perjalanan
untuk melanjutkan.



5. Pilih jam penerbangan dan tarif yang diinginkan, rincian harga akan tampil
kemudian klik Lanjutkan.

6. Isi field Nama dan Tanggal Lahir Penumpang, field Telepon dan Email akan
terisi secara otomatis sesuai data pada saat pendaftaran. Jika nama
penumpang sama dengan pemilik akun maka dapat langsung mencetang detil
penumpang. Namun, jika nama penumpang berbeda dengan pemilik akun
dapat mengisi nama penumpang secara manual. Lalu klik Lanjutkan.



7. Selanjutnya penumpang dapat memilih seat, menambahkan ekstra bagasi dan
memesanmakanan di pesawat, untuk melanjutkan klik Lanjutkan.

8. Pilihan pembayaran dapat menggunakan Kartu Debit (Klik BCA & Klikpay BCA),
Kartu Kredit, ATM atau melalui Payment Channel yang telah bekerjasama dengan
Citilink



9. Untuk hold status booking, pilih menu booking dan checklist box “Saya
menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku’ kemudian klik Lanjutkan.

10. Proses booking telah selesai dan penumpang mendapatkan Kode Booking,
Detail Penumpang, Detail Flight, Harga beserta Time Limit pembayaran


