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INTERNAL NOTICE 
 

Number : 131/IN-MKT/APR/2018  
Date  : 9 April 2018 
Perihal   : SJTravelPass 
To  : ALL DM 
 
 
SJTravelPass 
 
1. Tujuan 

Kebijakan ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penjualan 
produk baru Sriwijaya Air Group yaitu SJTravelPass beserta tata cara penanganan 
member dan tiket-tiket yang dibelinya. 

  
2. Definisi 

SJTravelPass adalah produk berupa membership (keanggotaan) yang memberikan 
kemudahan, keleluasaaan dan kebebasan tanpa batas bagi anggota untuk terbang 
kemana saja ke seluruh destinasi domestic Sriwijaya Air Group selama 365 hari tanpa 
black out date (selama seat tersedia).  
 

3. Ketentuan dan Kondisi 
 

3.1. Pendaftaran Member 
a) Pendaftaran dilakukan dengan mengunjungi http://member.sriwijayaair.co.id; akan 

tampil terms and conditions untuk dipelajari secara singkat. 
b) Panduan menjadi member tersedia juga untuk dipelajari. 
c) Untuk masuk ke menu pendaftaran klik Purchase; calon member mengisi semua 

data dengan lengkap, termasuk metode pembayaran yang diinginkan. 
d) Form yang telah selesai diisi dengan lengkap kemudian di-submit. 
 

3.2. Metode Pembayaran 
Pilihan jenis pembayaran dan Bank Partner adalah; 

 
a) Melalui website 

i. Full payment dengan credit atau debit card (VISA Card, Master Card, BNI debit 
online dan Mandiri debit)  

ii. Installment (cicilan) 0% dengan Credit Card dengan tenor 3 s/d 12 bulan  
 

b) Melalui Kantor Penjualan 
i. Full payment tunai atau debit. 
ii. Installment (cicilan) 0% dengan Credit Card dengan tenor 3 s/d 12 bulan  
iii. Calon member yang memilih melakukan pembayaran melalui kantor penjulan 

Sriwijaya Air Group akan mendapatkan Membership Card Bill yang menjelaskan 
status pemesanan, billing code, payment limit dan payment Code. Billing Code 
wajib disampaikan ke kasir untuk proses payment. 
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iv. Kasir TTO menerima pembayaran sesuai panduan yang dikeluarkan oleh team 

Revenue Accounting. 
v. Jika ditemukan calon member yang tidak mencatat billing code, silahkan 

menghubungi system support. Agar menyampaikan email yang digunakan calon 
member pada saat registrasi kepada system support.  

 
c) Bank Partners: Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri dan Permata Bank. 

Satu Credit Card/Debit Card dapat digunakan untuk pembelian membership atas 
nama orang lain. 

 
3.3. Membership Card 

Member yang sudah menyelesaikan pembayarannya akan mendapatkan notifikasi 
email berupa; 

i. Membership Number dan masa berlakunya; masa berlaku 365 hari sejak 
menjadi member (pembayaran membership). 

ii. Login ID 
Untuk digunakan book dan issued tiket. Login ID adalah email dan password 
yang digunakan member saat registrasi. 

iii. Membership Card 
a. Kartu member fisik in process, dan pendistribusiannya akan disampaikan 

kemudian. 
b. Kartu member electronik (e-card) otomatis tersedia dan dapat dilihat 

setelah login di Sriwijaya Mobile Apps. 
 

3.4. Transaksi Pembelian Tiket 
Member setelah menyelesaikan pembayaran dapat langsung menggunakan Login ID 
nya untuk transaksi pembelian tiket. 
 

3.4.1. Transaksi melalui website www.sriwijayaair.co.id,  
i. Email member akan secara otomatis mengarahkan ke web khusus member 

Sriwijaya TravelPass. 
ii. Member setelah memilih rute dan tanggal, maka wajib klik Redeem; bukan 

search, akan tampil pilihan flight yang tersedia dengan harga khusus. 
iii. Jika tombol search di-klik, maka yang akan tampil adalah pilihan flight harga 

normal. Klik gambar/logo Sriwijaya Air untuk kembali ke halaman awal. 
iv. Langkah selanjutnya sama dengan pembelian tiket melalui website. 
v. Pembelian tiket hanya untuk penerbangan oneway dan return. 

 
3.4.2. Transaksi melalui Sriwijaya Mobile Apps  

i. Setelah login, wajib mengaktifkan tombol Redemption; member akan diminta 
memasukan password untuk mengaktifkan (gunakan password logn id). 

ii. Setelah tombol Redemption aktif, maka member dapat memilih rute dan tanggal 
yang diinginkan; akan tampil pilihan flight yang tersedia dengan harga khusus. 

iii. Langkah selanjutnya sama dengan pembelian tiket melalui mobile apps. 
iv. Pembelian tiket hanya untuk penerbangan oneway dan return. 
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3.5. Benefit Member 

i. Exclusive; member terbatas jumlahnya. 
ii. Kemudahan; transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja (via website 

maupun mobile apps) 
iii. Kebebasan; member bebas melakukan perjalanan ke seluruh destinasi domestik 

Sriwijaya Air Group (SJ dan IN Flight). 
iv. No Limit; tidak ada black out date dan tidak ada batasan jumlah member dalam 

satu flight. 
v. Pengecualian rute bagi member; rute dengan kerjasama charter (saat ini BTH-

NTX-BTH dan PDG-PKU-PDG). 
vi. Berlaku penuh selama 365 hari. Benefit akan otomatis dihentikan setelah 365 

hari (date of traveling). 
vii. Hanya berlaku untuk member; tidak berlaku untuk tambahan pelanggan baik 

adult dan infant (autolock by system). 
viii. Member dapat membeli tiket infant melalui kantor penjualan, harga infant 

mengacu pada harga F class (add infant di B2A). 
 

3.6. Kondisi Ticket 
i. Tiket yang dibeli member belum termasuk pajak, IWJR, PSC dan biaya 

administrasi. 
ii. Harga pada tiket akan tampil full, sehingga ppn mengikuti basic fare yang ada 

sesuai rute yang dipilih. 
iii. Harga bagi member adalah mengacu harga X class. 
iv. Biaya adm sebesar Rp30,000 untuk penerbangan dibawah 2 jam, dan Rp50,000 

untuk penerbangan di atas 2 jam. 
v. Biaya adm bukan per tiket, namun per segment; jika ada rute pergi pulang atau 

connecting (dengan harga sum local), maka biaya adm diakumulasi. 
vi. Masa berlaku tiket 1 hari (fix date and flight.) 
vii. Bagasi Cuma-Cuma 20Kg. 
viii. Tiket tidak dapat diuangkan, diganti rute, diganti tanggal & flight serta tidak 

dapat ganti nama. 
ix. Ketentuan lain mengacu pada fare rules khusus F Class. 
x. Jika terjadi irregularity, maka pemberlakuannya sama dengan tiket normal 

lainnya. 
 

3.7. Pembatalan Membership 
Member dapat membatalkan keanggotaannya dengan kondisi; 

i. Member belum menggunakan keanggotaannya (transaksi pembelian tiket). 
ii. Waktu pembatalan tidak lebih dari 14 hari sejak menjadi tanggal keanggotaan. 
iii. Biaya pembatalan member 5% (lima persen). 
iv. Mengisi form pembatalan membership. 
v. Pengembalian biaya keanggotaan menyesuaikan dengan metode pembayaran 

yang dipilih. Jika dengan tunai/debit maka akan dikembalikan secara transfer. 
 
Rgds 
 
Yuwan Eunike 
JKTCMSJ 


