Manual Book Aplikasi “SILALIBC” untuk Pengguna Jasa
1. Aplikasi berbasis daring yang bernama “SILALIBC” dapat diakses oleh pengguna jasa
kapanpun dan dimanapun dengan mengakses https://www.silalibc.com dan akan tampil
halaman masuk seperti pada Gambar 1.

(Gambar 1)
2. Masukan email dan kata sandi yang telah diberikan oleh petugas kepada pengguna jasa yang
telah terdaftar pada saat registrasi di KPPBC TMP C Cilacap. Setelah log in berhasil, maka
akan tampil dashboard seperti pada Gambar 2.

(Gambar 2)

3. Menu yang berada pada samping kiri layar: (Gambar 3)
a. Dashboard
b. Ketersediaan Pita Cukai
c. Permohonan (Ijin Timbun dan Ijin Bongkar)
d. Referensi

A. Dashboard (Gambar 3)

(Gambar 3)
B. Ketersediaan Pita Cukai
C. Permohonan Ijin Timbun (Menu Pengguna Jasa Gambar 4)
1. Draft berisi dokumen ijin timbun baru yang akan diajukan oleh pengguna jasa
Klik Tambah
untuk
menambah data

(Gambar 4)

Apabila dilakukan pengajuan ijin timbun baru, maka klik tombol “Tambah” maka
akan tampil form isian seperti pada Gambar 5.1 dan Gambar 5.2.

(Gambar 5.1)

(Gambar 5.2)
Setelah form selesai diisi selanjutnya klik tombol “Simpan”, Apabila telah disimpan,
klik tombol “Ajukan”
dan klik menu Proses dokumen permohonan yang sudah
diajukan akan berpindah dalam menu proses.
*Permohonan yang telah diajukan tidak dapat diubah, jika ingin mengubah dapat
mengontak PIC untuk direject agar dapat diedit kembali pada Menu Draft.
2. Proses digunakan untuk melihat perkembangan tindaklanjut dari dokumen yang
telah diajukan oleh pengguna jasa. (Gambar 6)

(Gambar 6)
3. Selesai digunakan untuk melihat dokumen yang telah selesai diproses dan siap
cetak. (Gambar 7)

Klik Status untuk
mencetak dokumen
ijin timbun

(Gambar 7)
Dengan mengklik “Status”
akan muncul tampilan untuk mencetak surat ijin
timbun yang telah mendapatkan persetujuan ijin timbun (Gambar 8.1) dan Surat
persetujuan dapat dicetak seperti pada Gambar 8.2.

Klik Status untuk
mencetak dokumen
ijin timbun

(Gambar 8.1)

(Gambar 8.2)

D. Permohonan Ijin Bongkar (Menu Pengguna Jasa Gambar 9)
1. Draft berisi dokumen ijin timbun baru yang akan diajukan oleh pengguna jasa

Klik Tambah
untuk
menambah data

(Gambar 9)
Apabila dilakukan pengajuan ijin bongkar baru, maka klik tombol “Tambah” pada
tombol berwarna hijau maka akan tampil form isian seperti pada Gambar 10.1 dan
Gambar 10.2.

(Gambar 10.1)

(Gambar 10.2)
Setelah form selesai diisi selanjutnya klik tombol “Simpan”, Apabila telah disimpan,
klik tombol “Ajukan”
dan klik menu Proses dokumen permohonan yang sudah
diajukan akan berpindah dalam menu proses.
*Permohonan yang telah diajukan tidak dapat diubah, jika ingin mengubah dapat
mengontak PIC untuk direject agar dapat diedit kembali pada Menu Draft.
2. Proses digunakan untuk melihat perkembangan tindaklanjut dari dokumen yang
telah diajukan oleh pengguna jasa, dan dengan mengklik “Status”
muncul tampilan untuk mencetak tanda terima. (Gambar 11)

Klik Status untuk
mencetak tanda
terima

(Gambar 11)

akan

3. Selesai digunakan untuk melihat dokumen yang telah selesai diproses dan siap
cetak. (Gambar 12)

Klik Status untuk
mencetak dokumen
ijin timbun

(Gambar 12)
Dengan mengklik “Status”
akan muncul tampilan untuk mencetak tanda
terima maupun surat ijin timbun yang telah mendapatkan persetujuan ijin timbun
(Gambar 13.1) dan Surat persetujuan dapat dicetak seperti pada Gambar 13.2.

Klik Status untuk
mencetak dokumen
ijin timbun

(Gambar 13.1)

(Gambar 13.2)
E. Referensi berisi:
1. Tempat Penimbunan dan Tempat Pembongkaran digunakan untuk menambah,
mengubah, dan menghapus data referensi tempat penimbunan maupun tempat
pembongkaran. (Gambar 14)

Klik Tambah
untuk
menambah data

(Gambar 14)
Apabila ada data tempat penimbunan yang belum terdaftar dalam aplikasi ini, bisa
dilakukan penambahan data tempat penimbunan baru dengan mengklik tombol
“Tambah”. Maka akan tampil form isian seperti pada Gambar 15.

Diisi nama tempat penimbunan (cth: Silo nomor 1, Tanki 38T101, dll.)
Diisi kapasitas total tempat penimbunan (cth: 20.000 MT, dll.)
Diisi ukuran tempat penimbunan (cth: 200m2, 15.000 MT, dll.)
Diisi suhu tempat penimbunan (khusus untuk tanki cth: 20C, jika kosong -)
Diisi alamat lengkap tempat penimbunan
Untuk setiap foto, ukuran tidak lebih dari
2Mb (boleh lebih dari satu foto)

(Gambar 15)
2. Satuan berisi jenis satuan ukur barang (Gambar 16)

Klik Tambah
untuk
menambah data

(Gambar 16)
Apabila ada satuan yang belum terdaftar dalam aplikasi ini, bisa dilakukan
penambahan satuan jenis baru dengan mengklik tombol “Tambah”. Maka
akan tampil form isian seperti pada Gambar 17

Diisi Nama Satuan yang belum terdaftar (cth: PK (Package)

(Gambar 17)
3. Kapal berisi daftar nama sarana pengangkut yang membawa muatan yang akan
ditimbun. (Gambar 18)

Klik Tambah
untuk
menambah data

(Gambar 18)
Apabila ada nama sarana pengangkut yang belum terdaftar dalam aplikasi
ini, bisa dilakukan penambahan sarana pengangkut baru dengan mengklik
tombol “Tambah”. Maka akan tampil form isian seperti pada Gambar 19.

Diisi Nama Sarana Pengangkut yang belum terdaftar (cth: MV. Sukses)

(Gambar 19)
4. Pelabuhan Muat berisi daftar nama pelabuhan asal yang digunakan sebagai
tempat pemuatan barang. (Gambar 20)

Klik Tambah
untuk
menambah data

(Gambar 20)
Apabila ada nama pelabuhan muat yang belum terdaftar dalam aplikasi ini,
bisa dilakukan penambahan pelabuhan muat baru dengan mengklik tombol
“Tambah”. Maka akan tampil form isian seperti pada Gambar 21.

Diisi Nama pelabuhan asal yang belum terdaftar (cth: Shanghai)

(Gambar 21)
5. Pelabuhan Tujuan berisi daftar nama pelabuhan tujuan yang akan digunakan
sebagai tempat pembongkaran barang. (Gambar 22)

Klik Tambah
untuk
menambah data

(Gambar 22)

Apabila ada nama pelabuhan bongkar yang belum terdaftar dalam aplikasi ini, bisa
dilakukan penambahan pelabuhan bongkar baru dengan mengklik tombol “Tambah”.
Maka akan tampil form isian seperti pada Gambar 23 dibawah ini.
(

Diisi Nama pelabuhan tujuan yang belum terdaftar (cth: CIB)

