PETUNJUK PEMBAYARAN UANG PENDAFTARAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS BUNG HATTA
1. Pembayaran Melalui ATM Bank Nagari
a. Menggunakan Kartu ATM Bank Nagari (Nasabah Bank Nagari)
1). Masukankartu.
2). Pilih Bahasa yang akan digunakan.

4). Pilih Menu Transaksi Lainnya

3). Isi PIN ATM

5). Pilih Menu Transfer
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6). Pilih Menu Bank Nagari

7). Masukan Jumlah yang akan ditransfer

Catatan :

Isi jumlah transfer harus sama dengan
jumlah tagihan, jika tidak maka akan
muncul pesan error rekening tidak
ditemukan
8). Masukkan Nomor Virtual Account yang
akan dibayar
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9). Masukan nomor referensi atau kosongkan
dan Tekan tombol benar.

10). Jika Nomor Virtual diisi dengan benar
dan Jumlah transfer sesuai dengan
jumlah
tagihan maka akan muncul
dilayar pesan sebagai berikut:

11). Tekan tombol ya, jika proses berhasil
akan muncul dilayar pesan sebagai
berikut:

ATM juga akan mengeluarkan struk
transfer, simpan struk tersebut sebagai
bukti pembayaran.
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Sebalik nya akan muncul pesan sebagai
berikut:

b. Menggunakan Kartu ATM Bank Lain (Bukan Nasabah Bank Nagari)
1). Masukan kartu.
2). Pilih Bahasa yang akan digunakan.

3).Isi PIN ATM

4). Pilih Menu Transfer

5).
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Pilih Rekening
didebet

yang

akan

7). Masukan nomor Virtual Account yang
akan dibayar dengan menambah kode 118

6). Masukan Jumlah yang akan ditransfer

Catatan :

Isi jumlah transfer harus sama dengan
jumlah tagihan, jika tidak maka akan
muncul pesan error rekening tidak
ditemukan
8).

Masukan nomor referensi atau
kosongkan dan tekan tombol benar.
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9). Jika Nomor Virtual diisi dengan benar
dan Jumlah transfer sesuai dengan
jumlah tagihan maka akan muncul di
layar pesan sebagai berikut:

10). Tekan tombol ya, jika proses berhasil
akan muncul dilayar pesan sebagai
berikut:

ATM juga akan mengeluarkan struk
transfer, simpan struk tersebut sebagai
bukti pembayaran.
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Sebaliknya akan
muncul pesan sebagai
berikut:

2.

Pembayaran Melalui ATM Bank Lain (ATM Bersama dan PRIMA)
Langkah- langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a.

Pilih Menu Transfer, kemudian pilih menu Antar Bank atau Bank Lain (sesuai

b.

Kemudian Isi kode Bank tujuan dengan kode 118

c.

kebijakan masing-masing Bank)

Kemudian isi rekening tujuan dengan nomor VirtualAccount
catatan:

sebagian bank menyatukan nomor bank tujuan dan rekening tujuan, maka diisi dengan
cara mengisi kode bank kemudian nomor virtual account. Misal nomor virtual account
9900031234567890123 maka
d.
e.
f.

1189900031234567890123

nomor

rekening

tujuan

diisi

dengan

Kemudian pada isian jumlah transfer, diisi dengan jumlah tagihan pembayaran. Jika
jumlah transfer tidak sesuai dengan jumlah pembayaran maka proses transfer akan gagal.
Pada isian reference boleh dikosongkan.

Kemudian lanjutkan proses transfer, jika Nomor VA Benar dan Jumlah Tagihan sesuai

maka pada Layar ATM akan muncul Nomor Virtual Account dan Nama Mahasiswa.
Sebaliknya akan muncul pesan kesalahan Rekening tidak ditemukan (sesuai kebijakan

g.

3.

Bank pemilik ATM).

Lakukan proses transfer, jika proses transfer berhasil maka proses pembayaran telah
berhasil. Simpan struk dari ATM sebagai Bukti Pembayaran

Pembayaran Menggunakan Mobile Banking dan Internet Banking Bank Lain.

Untuk Pembayaran menggunakan Mobile Banking dan Internet Banking Bank Lain
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Gunakan menu Transfer Antar Bank pada masing-masing aplikasi.

b. Isi Bank tujuan dengan Bank Nagari atau BPD SUMBAR (tergantung Pilihan yang
disediakan Bank) atau isi dengan kode 118 jika pilihan Bank tujuan diisi dengan Kode
Bank.

c. Isikan nomor rekening tujuan dengan nomor virtual account yang didapat dari Sistem
Portal Univ. Bung Hatta. Contoh 9900031234567890123

d. Isikan jumlah transfer dengan jumlah tagihan yang tertera dari Sistem Portal Univ.
Bung Hatta
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e. Kemudian kirim dan lakukan intruksi yang diberikan oleh sistem Mobile Banking dan
Internet Banking masing-masing Bank

f. Jika Nomor Virtual Account SALAH atau jumlah transfer tidak sama dengan jumlah

tagihan maka akan muncul pesan kesalahan (sesuai dengan pesan yang ada pada masingmasing Bank).

g. Jika Nomor Virtual Accoun Benar dan Jumlah Transfer Sama dengan Jumlah

Tagihan, maka akan muncul pesan Transfer Berhasil (tergantung pesan yang ditampilkan
masing-masing Bank).

4. Pembayaran Melalui SMS Banking Bank Lain

Langkah- langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a.

Ketik perintah Transfer Antar Bank pada kolom sms Text pada HP (perintah disesuaikan
dengan kebijakan Bank masing-masing). Contoh menggunakan SMS Banking BNI

untuk pembayaran virtual account 9900031234567890123 sebesar 50.000 maka ketik:
TRFANTARBANK118990003123456789012350000 # #

Kirimke 3346 (disesuaikan dengan nomor tujuan Bank masing-masing )
Catatan :
b.
c.

* 118 adalah kode Bank Nagari

Jika nomor virtual account benar dan jumlah transfer sama dengan jumlah tagihan maka
akan muncul pesan permintaan PIN SMS. Replay dengan mengisi PIN sms Banking.

Kemudianakan muncul pesan hasil proses, jika proses berhasil berarti pembayaran telah
berhasil dilakukan.
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