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MEKANISME PEMBAYARAN TAGIHAN STAIN SULTAN 
ABDURRAHMAN KEPRI (Uang Kuliah Tunggal/UKT) 

 

catatan: setiap semester kode tahun akademik dan kode semester berubah 

 

 

Kode yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi melalui internet banking/mobile 
banking/ATM/ pembayaran langsung melalui teller bank 

 

 451  : kode bank syariah mandiri/BSM 

 900  : Kode BPI 

 9149  : kode institusi STAIN SULTAN ABDURRAHMAN 

 xxxxxx : NIM ( nomor induk mahasiswa/6 digit) 

 xxxx  : Tahun akademik berjalan/4 digit 

 x  : semester berjalan (1 untuk semester ganjil, 2 untuk semester genap / 1 digit) 

 

 
 Sebagai informasi, pembayaran tidak bisa dilakukan jika melalui jenis transfer kliring/LLG/RTGS/SKN 



Transfer real time menggunakan mobile banking bank syariah mandiri/BSM 
Menggunakan nomor pembayaran: 
NIM (nomor induk mahasiswa) +tahun akademik berjalan (2020)  
+ semester berjalan (1 untuk ganjil, 2 untuk genap) 
     
 contoh: 

 
  1.      Mahasiswa melakukan pembayaran uang kuliah an. Pramashelia, NIM 160602 dengan tagihan UKT sebesar  

 
           Rp. 1.200.000,-, caranya:  

 
  2.      Buka mobile banking anda; 
 
  3.      Pilih menu pembayaran; 

 
  4.      Pilih institusi/akademik/wakaf; 

 
  5.      Masukan sandi mobile banking anda 

 
              - Pilih nama institusi ( 9149 – STAIN SULTAN ABDURRAHMAN ) 

 
            - Masukan ID pelanggan/Kode Pelanggan (NIM +Tahun Akademik berjalan+semester berjalan)  
         
                cth. 16060220201 

 
  6.       Pilih selanjutnya , masukan pin mobile banking anda 

 
  7.       Maka akan muncul nama dan tagihan mahasiswa (pastikan jumlahnya sesuai dengan yang tertera  
 
            di tagihan ) 
        
8.       Pilih selanjutnya  

 
          

 



M- BANKING BANK SYARI’AH MANDIRI 



Transfer real time menggunakan mobile banking/internet banking  selain bank 
syariah mandiri/BSM, menggunakan nomor pembayaran: 
kode bpi (900)+kode stain sultan abdurrahman kepri (9149) 
+NIM (nomor induk mahasiswa) +tahun akademik berjalan (2020)  
+ semester berjalan (1 untuk ganjil, 2 untuk genap) 
    
 

contoh: 
 

1.    Mahasiswa melakukan pembayaran uang kuliah an. Pramashelia, NIM 160602 dengan tagihan UKT  
 

        sebesar Rp. 1.200.000,-, caranya:  
 

2.     Buka mobile banking anda; 
 

3.     Pilih transfer antar bank; 
 

4.     Pilih bank syariah mandiri/BSM; 
 

5.     Masukan tagihan pembayaran anda; 
 

6.     Masukan rekening Virtual Account masing-masing mahasiswa/rekening tujuan  
 

           (cat: setiap semester kode tahun akademik dan kode semester berubah) 
  
        cth: Transfer ke rekening Virtual Account: 900914916060220201 
 
7.     Maka akan muncul nama dan tagihan mahasiswa (pastikan jumlahnya sesuai dengan yang tertera        
        di tagihan) 
        
8.     Masukan pin mobile banking anda dan Pilih Lanjut. 

 

 

 



M- BANKING BANK RIAU SYARI’AH 



Transfer real time menggunakan ATM Bersama  menggunakan nomor pembayaran: 
Kode bank syariah mandiri/BSM (451)* + kode bpi (900) + kode stain sultan 
abdurrahman kepri (9149) 
+NIM (nomor induk mahasiswa)  + tahun akademik berjalan (2020)  
+ semester berjalan (1 untuk ganjil, 2 untuk genap)    
  
 

contoh: 
 
1.       Mahasiswa melakukan pembayaran uang kuliah an. Pramashelia, NIM 160602 dengan tagihan  
           
           UKT  sebesar Rp. 1.200.000,-, caranya:  

 
2.       Masuk ke bilik ATM Bank Bersama  anda; 

 
3.       Pilih menu transfer; 

 
4.       Masukan rekening Virtual Account masing-masing mahasiswa/rekening tujuan (cat: setiap       
 
          semester kode tahun akademik dan kode semester berubah) 

 
         cth: 451900914916060220201 

 
5.       Masukan tagihan pembayaran anda; 
 
6.       Pilih jenis rekening Tabungan atau Giro 
 
7.       Maka akan muncul nama dan tagihan mahasiswa (pastikan jumlahnya sesuai dengan   
     
         yang tertera di tagihan). 
 
8.      Pilih Lanjut. 

 

 

 

*Catatan: ada jenis mesin ATM yang bisa langsung pilih Bank sehingga tidak diperlukan kode ini lagi ketika pengetikan 
nomor rekening Virtual Account   







 



Transfer real time menggunakan ATM Prima BCA menggunakan nomor pembayaran: 
kode bpi (900)+kode stain sultan abdurrahman kepri (9149) 
+NIM (nomor induk mahasiswa) +tahun akademik berjalan (2020)  
+ semester berjalan (1 untuk ganjil, 2 untuk genap) 
     
 contoh: 
 

1.    Mahasiswa melakukan pembayaran uang kuliah an. Pramashelia, NIM 160602 dengan tagihan  
       UKT sebesar Rp. 1.200.000,- caranya:  

 
2.    Masuk ke bilik ATM anda, amasukan kartu dan nomor pin; 

 
3.    Pilih menu trasnsaksi lainnya; 

 
4.    Pilih transfer ke rekening bank lainnya; 

 
5.    Pilih bank syariah mandiri/BSM (451) 

 
6.    Masukan tagihan pembayaran anda; 
 
7.    Masukan rekening Virtual Account masing-masing mahasiswa/rekening tujuan (cat: setiap               
       semester kode tahun akademik dan kode semester berubah) 
 
    cth: Transfer ke rekening Virtual Account: 900914916060220201 
 
8.  Maka akan muncul nama dan tagihan mahasiswa (pastikan jumlahnya sesuai dengan yang                                 
      tertera di tagihan) 
 
9.   Pilih OK/Benar. 

 

 

 



 



 



 



 



 

Kode yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi 

 

 xxxxxx  : NIM ( nomor induk mahasiswa/6 digit) 

 xxxx  : Tahun akademik berjalan/4 digit 

 x  : semester berjalan (1 untuk semester ganjil, 2 untuk semester genap / 1 digit) 

 

Contoh rekening Virtual Account : 16060220201  

     an. Pramashelia, NIM 160602 
 

  
 

 



 

Kode yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi 

 

900  : Kode BPI 

9149  : kode institusi STAIN SULTAN ABDURRAHMAN 

xxxxxx  : NIM ( nomor induk mahasiswa/6 digit) 

xxxx  : Tahun akademik berjalan/4 digit 

x  : semester berjalan (1 untuk semester ganjil, 2 untuk semester genap / 1 

digit) 

 
Contoh rekening Virtual Account : 900914916060220201 

an. Pramashelia, NIM 160602 

 

 

SETORAN TUNAI MELALUI BANK LAIN 

SELAIN BANK SYARIAH MANDIRI/BSM 

 

 

 

 

 

 

1. Mengambil tiket antrian ke teller; 

 

2. Ambil slip transfer; 

 

3. Isi data diri yang melakukan pengiriman; 

 

4. Tulis jumlah tagihan sesuai dengan tagihan UKT masing-masing mahasiswa; 

 

5. Tulisan Bank tujuan Syariah Mandiri/BSM; 

 

6. Tulis rekening Virtual Account masing-masing mahasiswa/rekening tujuan contoh :   

 
900914916060220201 

 

7. Isi keterangan pembayaran dengan tulisan pembayaran UKT semester ganjil/genap; 

 

8. Isi tanggal dan tanda tangan pengirim. 

 



Terimakasih 

Catatan: 

Semua Bukti Penyetoran harus 
disimpan oleh mahasiswa dengan 
baik 


