
  



 

Manual book payment BNI adalah manual book yang berisi tata cara pembayaran melalui 

Virtual Account (VA) baik dari channel BNI atau bank lainnya. 

1. Virtual Account 

Virtual Account (VA) adalah nomor yang digunakan mahasiswa untuk melakukan 

pembayaran. Berikut adalah contoh VA Number atau nomor virtual account dengan nama 

tujuan Tester UTI, yang ditujukan kepala client Politeknik Indonusa Surakarta (PIS). 

 

Masing-masing mahasiswa akan mendapatkan VA Number yang berbeda-beda, VA 

Number tersebut dapat digunakan seterusnya untuk melakukan pembayaran biaya kuliah 

selama belum melewati masa Datetime Expired atau masa kadaluwarsa. Apabila 

pembayaran belum juga dilakukan sampai VA Number kadaluwarsa, maka perlu adanya 

konfirmasi pada bagian keuangan untuk mengaktifkan kembali VA Number agar dapat 

melakukan pembayaran yang tertunda. 

  



2. Pembayaran  

a. Pembayaran Melalui M-Banking BNI 

 

 

Setelah mahasiswa login, pilih 

menu transfer untuk melakukan 

pembayaran 

Pilih menu Virtual Account 

Billing 



 

 

 

Pilih Input Baru jika baru 

pertama kali melakukan 

pembayaran dengan Nomor 

VA/Nomor Billing tersebut.  

Pilih Daftar Favorit jika 

sebelumnya pernah melakukan 

pembayaran dengan Nomor 

VA/Nomor Billing yang sama, 

dan nomor tersebut tersimpan 

sebagai daftar favorit. 

Isikan Nomor VA yang 

dimiliki. Berikut adalah Nomor 

VA sebagai contoh yang tertera 

pada gambar halaman 

sebelumnya. 

Centang Simpan Daftar 

Favorit jika ingin menyimpan 

Nomor VA. 

Nama Singkat dapat diisi atau 

tidak (optional).  



 

 

 

b. Pembayaran melalui ATM BNI. 

1. Masukkan Kartu ATM. 

2. Pilih Bahasa. 

3. Masukkan PIN ATM.  

4. Pilih Menu Lainnya. 

5. Pilih Transfer. 

6. Pilih Jenis rekening yang akan Anda gunakan (Contoh: Dari Rekening 

Tabungan). 

7. Pilih Virtual Account Billing. 

8. Masukkan 16 digit nomor Virtual Account (contoh: 988122752xxxxxxxx) 

9. Masukkan jumlah nominal yang ingin dibayarkan sesuai jumlah tagihan yang 

diketahui. 

10. Apabila telah sesuai, lanjutkan transaksi, dan transaksi selesai. 

  

Pada menu validasi mahasiswa 

harus mengecek kembali nama 

tujuan dari pembayaran 

menggunakan nomor VA. 

Jika Nama tujuan tertulis 

Te***r U**, yaitu Tester UTI, 

maka nomor VA yang 

dimasukkan sudah benar.  

Jika Nama tujuan tidak tertulis 

seperti contoh, maka perlu 

memasukkan nomor VA 

kembali dengan benar. 

Isikan nominal yang ingin 

dibayarkan, tambahkan nominal 

Rp. 2000 untuk biaya admin. 

(Misal, jika jumlah yang ingin 

dibayarkan adalah Rp. 100.000, 

maka isikan nominal bayar 

sejumlah  Rp. 102.000). 



 

c. Pembayaran melalui Bank lain. 

 

  

 

Masukkan kode bank BNI 

(009) sebagai rekening tujuan 

atau pilih bank lain dalam 

negeri yang dituju yaitu BNI. 

 

Setelah memasukkan pin dan 

berhasil masuk, pilih menu 

Transfer yang tertera pada 

pilihan menu.  



  

 

  

Masukkan jumlah nominal 

yang ingin dibayarkan sesuai 

jumlah tagihan (Misal: 8000) 

lalu tambahkan 2000 untuk 

biaya admin 

 

Masukan 16 digit nomor 

Virtual Account seperti pada 

contoh gambar disamping. 

 



 

Konfirmasi rincian yang akan 

dibayarkan, apabila nama 

tujuan yaitu TESTER UTI, 

jumlah tagihan, dan deskripsi 

pembayaran sudah sesuai, 

maka lanjutkan transaksi 

sampai dengan selesai. 

 


