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APLIKASI E-PAYMENT SKA 
 

Aplikasi E-Payment SKA merupakan aplikasi yang dibangun sebagai sarana untuk 

membantu pelaku usaha dalam melakukan pembelian blangko SKA (Surat 

Keterangan Asal) secara online. Pada aplikasi ini terdapat 2 role user yaitu penerbit 

SKA (Kantor SKA) dan Pelaku Usaha (Eksportir).  

Adapun alur dari aplikasi ini adalah dengan cara pelaku usaha menginputkan form 

permohonan blangko dan mengirim permohonan tersebut pada aplikasi. Kemudian 

penerbit SKA melakukan generate billing pada permohonan yang dikirim oleh pelaku 

usaha. Setelah mendapatkan kode billing, pelaku usaha melakukan pembayaran. 

Langkah terakhir adalah penerbit SKA memilih blangko yang sesuai dengan 

pembelian blangko pelaku usaha. 
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LOGIN APLIKASI 
 

Langkah pertama yang harus dilakukan user adalah Login Aplikasi. Agar dapat 

melakukan login aplikasi, user harus memiliki username dan password. Berikut ini 

cara melakukan login aplikasi:  

1. Isi form login berikut. 

 

Keterangan masing-masing field seperti berikut ini: 

a. Username, input username dari pelaku usaha. 

b. Password, input password yang sesuai dengan username. 

c. Captcha, input kode pengaman yang tertera diatas Captcha pada field ini. 

2. Setelah semua field pada form login terisi, klik tombol Login. Sistem akan 

menampilkan halaman home aplikasi. 
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MENGINPUTKAN FORM PERMOHONAN BLANGKO 
 

Langkah kedua yang harus dilakukan oleh user adalah Menginputkan Form 

Permohonan Blangko. Berikut cara melakukan input form permohonan blangko: 

1. Klik menu Manajemen Blanko. 

 

2. Sistem akan menampilkan halaman daftar pembelian blangko berikut ini: 

 

3. Klik tombol Buat Baru. 
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4. Sistem akan menampilkan form permohonan blangko seperti berikut ini: 

 

5. Isi form tersebut. berikut keterangan masing-masing field pada form 

permohonan blangko. 

a. Kantor, pilih kantor permohonan blangko. 

b. Tipe Form, pilih tipe form yang diajukan, kemudian isi Jumlah yang 

dibutuhkan. 

6. Klik tombol Tambah Form. User dapat menambahkan lebih dari satu form 

dengan cara mereset form dan menambahkan form lagi. Pada bagian bawah akan 

tampil harga bayar dan list form yang telah diinputkan. 

 

7. Setelah selesai menambahkan form yang dibutuhkan, klik tombol Simpan agar 

data tersimpan pada database sistem. Sistem akan menampilkan alert seperti 

berikut ini, klik tombol Oke jika setuju. 
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8. Data yang berhasil tersimpan akan berstatus Draft. 

 

 

Mengedit Form Permohonan Blangko 

Apabila terjadi kesalahan inputan, user dapat mengedit form permohonan blangko 

(selama data masih berstatus draft) dengan cara berikut ini. 

1. Klik tombol Edit pada baris data yang terdapat pada daftar pembelian blangko.  

 

2. Lakukan pengeditan data. User dapat menghapus atau menambahkan tipe form 

baru pada form edit tersebut. 

 

3. Ketika telah selesai mengedit data, klik tombol Simpan untuk menyimpan 

perubahan.  
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MENGIRIM PERMOHONAN BLANGKO 
 

Langkah ketiga yang harus dilakukan oleh user adalah Mengirim Permohonan 

Blangko. Berikut cara mengirim permohonan blangko: 

1. Pada menu Manajemen Blangko, pilih baris data pembelian blangko yang akan 

dikirim dengan mengklik tombol Kirim pada kolom Aksi. 

 

2. Sistem akan menampilkan alert berikut ini. klik tombol Oke jika setuju. 

 

3. Status permohonan akan berubah menjadi Permintaan Baru. 

 

Untuk langkah selanjutnya, user diharapkan menunggu Penerbit SKA melakukan 

generate billing. 
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KONFIRMASI PEMBAYARAN 
 

Setelah penerbit SKA melakukan generate billing, langkah ke-4 yang harus dilakukan 

oleh user adalah Konfirmasi Pembayaran. Berikut cara melakukan konfirmasi 

pembayaran: 

1. Pada menu Manajemen Blangko, pilih baris data pembelian blangko yang akan 

dilakukan pencetakan kode billing pembelian blangko SKA dengan mengklik 

tombol Cetak pada kolom Aksi. 

 

2. Sistem akan menampilkan alert berikut ini. Klik tombol Oke apabila setuju. 

 

3. Sistem akan melakukan download file pdf secara otomatis. Buka file download 

tersebut. pada file akan tampil nomor billing, tanggal expired, dan jumlah bayar 

yang dapat digunakan sebagai referensi pada saat pembayaran. 

 

4. Lakukan pembayaran ke bank yang telah disebutkan pada file pdf dengan 

memperhatikan nomor billing dan jumlah bayar. 

5. Setelah itu, lakukan konfirmasi pembayaran pada menu Manajemen Blangko, 

dengan cara memilih baris data pembelian blangko yang akan dilakukan 

konfirmasi pembayaran kemudian klik tombol Bayar pada kolom Aksi.  
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6. Status permohonan akan berubah menjadi Sudah Dibayar.  

Untuk langkah selanjutnya, user diharapkan menunggu Penerbit SKA melakukan 

penerbitan blangko. 

 

LOGOUT APLIKASI 
 

Logout aplikasi merupakan fungsi untuk meinggalkan / keluar dari aplikasi dan 

kembali ke halaman utama aplikasi. Setelah user melakukan proses Log Out, maka 

hak-hak user yang didapatkan pada saat login ke aplikasi akan hilang. Tombol ini 

berfungsi untuk menjaga kemanan data dari sebuah akun agar tidak bisa digunakan 

oleh orang lain. Untuk keluar aplikasi, User hanya perlu mengklik Username yang 

tertera pada pojok kanan atas, kemudian klik tombol Sing Out.  

  


