I.

Halaman Login
Halaman login adalah halaman utama sebelum anda bisa mengakses fitur yang ada pada

portal mahasiswa. Portal mahasiswa dapat di akses melalui http://portalmhs.stmikindonesia.ac.id.
Silahkan anda entrikan username dan password yang dimiliki.

II.

Rincian Biaya Kuliah
Menu rincian biaya adalah menu yang digunakan untuk melakukan pengecekan rincian

biaya kuliah pada setiap semester. Silahkan klik menu rincian biaya kuliah.

Silahkan anda pilih tahun ajaran yang ingin anda lihat rincian biayanya.

Setelah itu klik tombol cari. Maka akan muncul rincian tagihan beserta status tagihan
tersebut, apakah sudah lunas atau belum lunas.

III.

Konfirmasi Pembayaraan
Menu konfirmasi pembayaran adalah menu yang digunakan untuk melakukan konfirmasi

berapa nominal uang yang ingin dilakukan pembayaran melalui bank dengan menggunakan akun
virtual masing-masing mahasiswa. Jadi sebelum melakukan pembayaran melalui bank maka
diwajibkan untuk melakukan konfirmasi pembayaran terlebih dahulu, karena jika tidak
dilakukan konfirmasi maka tagihan tersebut tidak akan muncul saat akan melakukan pembayaran
melalui bank. Sehingga berakibat pada tidak bisanya dilakukan pembayaran melalui bank.

Untuk melakukan konfirmasi pembayaran silahkan klik tombol maka akan muncul form
konfirmasi pembayaran. Silahkan anda pilih pembayaran tahap berapa yang ingin anda lakukan
pembayaran. Jika ingin langsung lunas melakukan pembayaran silahkan entrikan semua tahap
pembayaran yang ada.

Silahkan pilih pembayarannya, apakah akan dilakukan pembayaran cicilan pertama
saja/tahap 1 atau pembayaran lunas/cicilan sampai tahap 2.

Silahkan klik tombol cek biaya, untuk melihat total biaya yang harus dibayar. Pastikan
rincian biaya kuliahnya muncul. Setelah itu klik tombol simpan.

Untuk melakukan pembayaran uang kuliah secara online ke bank nagari melalui virtual
account 99001101NO.BP. Contoh 99001101171100001, tranfer dari bank lain, tambahkan kode
118. Contoh : 11899001101171100001. Jika anda sudah melakukan pembayaran, silahkan upload
bukti pembayarannya.

Bukti pembayaran yang diperbolehkan untuk diupload adalah pdf, jpg atau jpeg. Maksimal
ukuran file 2 mb.

IV.

Rincian Pembayaran Biaya Kuliah
Menu rincian pembayaran biaya kuliah adalah menu yang digunakan untuk melihat total

pembayaran biaya kuliah yang sudah anda lakukan pembayaran.

Silahkan pilih tahun ajaran yang ingin anda lihat total pembayaran biaya kuliah, setelah itu
klik tombol cari.

