
 

MANUAL BOOK 

 

Politeknik Indonusa Surakarta 



Polinus Mobile Payment Politeknik Indonusa adalah salah satu aplikasi mobile milik Politeknik 

Indonusa Surakarta yang berguna untuk membantu para mahasiswa melakukan pembayaran kuliah 

via elektronik (online). Selain mempermudah karena mahasiswa tidak perlu datang ke kampus 

untuk membayar biaya kuliah secara langsung, aplikasi ini juga memberikan informasi seperti 

jadwal ujian dan tugas akhir mendatang.  

Aplikasi ini tersedia di playstore dan hanya mahasiwa Politeknik Indonusa Surakarta saja yang 

dapat mengakses menu payment/pembayaran pada aplikasi ini. 

 

A. Halaman Selamat Datang 

 

  

Pertamakali membuka aplikasi mobile payment 

ini, akan muncul halaman pembuka yaitu 

“Selamat Datang di Polinus Mobile Payment” 



 

B. Halaman Home 

 

 

 

 

 

  

Selanjutnya, muncul menu yang menampilkan 

payment, informasi, dan alur bayarnya. Pada 

samping menu Home, juga terdapat pilihan 

menu jadwal ujian dan tugas akhir untuk 

melihat jadwal seminar tugas akhir. 



 

1. Halaman Payment 

Halaman payment ini berguna untuk membantu mahasiswa melakukan pembayaran kuliah via 

online. 

                                                  

Apabila menu 

Payment di klik, 

maka akan 

muncul halaman 

pilihan payment 

seperti berikut. 



                                        

 

 

Apabila menu 

Payment A di 

klik, maka akan 

muncul halaman 

pilihan payment 

seperti berikut. 



                                         

 

 

Begitu pula apabila 

menu Payment B 

yang di klik, maka 

akan muncul 

halaman pilihan 

payment seperti 

berikut. 



 

 

 

 

 

  

Apabila menu Informasi yang di klik, maka akan muncul halaman informasi tentang 

payment seperti berikut. 

• Menu payment A adalah untuk mahasiswa angkatan 2020  

• Menu payment B adalah untuk mahasiswa Angkatan 2020 kebawah 



2. Halaman Informasi 

Halaman informasi ini terdapat pada Home sama seperti halaman payment. Pada halaman 

informasi ini terdapat contact person admin yang dapat dihubungi apabila ada kendala atau 

pertanyaan terkait mobile payment ini. Admin akan memberikan respon kepada penanya untuk 

memberikan menjelaskan tentang sistem lebih detail dan cara menggunakannya. 

 

 

Apabila menu 

Informasi ini di 

klik, maka akan 

muncul menu 

halaman admin 

seperti berikut 



                                

  

Apabila menu Admin ini di klik, maka akan muncul contact person admin pada whatsapp 

yang siap membantu pengguna terkait kendala payment ini. 



3. Halaman Alur Pembayaran 

Halaman alur pembayaran berisi tentang tata cara pembayaran yang dilakukan oleh user atau 

pengguna. Ada dua cara pembayaran yang aplikasi ini informasikan, yaitu pembayaran antar 

bank melalui atm atau mobile banking dan pembayaran di bank melalui teller. 

 

                                      

 



                                           

 

  

Apabila menu pilihan menu Antar Bank ini di klik, maka akan muncul tata cara pembayaran 

melalui atm atau mobile banking yang dapat digunakan oleh user atau pengguna untuk 

melakukan pembayaran biaya kuliah. 



                                                 

  
Apabila menu pilihan menu Melalui Teller ini di klik, maka akan muncul tata cara 

pembayaran melalui teller di bank yang dapat membantu user atau pengguna untuk 

melakukan pembayaran biaya kuliah. 



 

C. Halaman Jadwal Ujian  

                                       

 

 

 

  

Ketika user atau pengguna klik jadwal ujian pada bagian bawah halaman, maka akan 

langsung dilink-kan ke website poltekindonusa.ac.id pada halaman jadwal ujian. Pada link 

website tersebut, dapat dilihat jadwal ujian dari berbagai program studi dan semua semester. 

Pilih jadwal ujian yang sesuai, kemudian klik pilihan tersebut, jadwal ujian akan otomatis 

terdownload pada smartphone dengan format pdf. 



 

D. Halaman Tugas Akhir 

 

Ketika user atau pengguna klik tugas akhir pada bagian bawah halaman, maka akan langsung 

dilink-kan ke website poltekindonusa.ac.id pada halaman tugas akhir. Pada link website tersebut, 

dapat dilihat jadwal seminar tugas akhir, mulai dari nama peserta, waktu pelaksanaan, dan dosen 

siapa sajakah yang akan menguji. 


