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Login

• Isi  dengan Nomor Induk Mahasiswa dan Password yang 
telah diberikan



Halaman awal

• Tampilan setelah Login 



PROFIL PRIBADI

Pada Menu ini mahasiswa bisa melengkapi :

• informasi pribadi

• Informasi keluarga

• Ganti password

Profil Mahasiswa



KEUANGAN

Dengan menu keuangan mahasiswa dapat : 

• melihat tagihan yang aktif pada setiap semester

• melihat riwayat pembayaran yang sudah dilakukan

• membayar tagihan melalui Virtual Account BNI



RINCIAN TAGIHAN

• Rincian tagihan adalah daftar tagihan yang ada pada 
semester berjalan, dalam menu ini mahasiswa bisa klik
Bayar Tagihan untuk melakukan pembayaran



RIWAYAT PEMBAYARAN

• Riwayat pembayaran adalah, rincian pembayaran yang sudah
dilakukan oleh mahasiswa selama menjadi mahasiswa Universitas
Bina Bangsa



BAYAR TAGIHAN

Manu Bayar tagihan membantu mahasiswa untuk melakukan pembayaran secara online dengan menggunakan Virtual Account BNI.

Cara melakukakan pembayaran :

• Klik Menu Keuangan dan  Bayar Tagihan

• Atur Detail Pembayaran



Mengatur Pembayaran

• Mahasiswa bias mengatur jumlah pembayaran dengan mengedit jumlah pembayaran pada kolom berwarna
kuning, dan mengacu pada parameter presentase pembayaran yang sudah ditentukan, jika seudah sesuai klik
Simpan dan Kirim Rencana Pembayaran ke Virtual Account BNI

Jumlah Bisa di 

rubah



PEMBAYARAN

• Masa pembayaran diberikan adalah 3 jam setelah dikirimke virtuan account BNI

• Cetak Form Rencana Pembayaran

Jika masih ada

perubahan

rencana

pembayaran

Cetak Rencana 

Pembayaran



Form rencana pembayaran



MENU AKADEMIK

• Pengisian Kartu Rencana Studi

• Mencetak Kartu Ujian (UTS dan UAS)

• Melihat Informasi Nilai



PENGISIAN KRS

• Pilih Semester dan Kelas yang akan dipilih untuk menampilkan matakuliah yang ditawarkan
pada tiap semester.

• Semester dan kelas dapat dirubah sesuai dengan pengambilan matakuliah untuk setiap tahun
akademik



PENGISIAN KRS

• Klik pada setia matakuliah yang akan di pilih dan klik tombil ambil
matakuliah terpilih

• Setalah selesai mengambil matakuliah, kilk Kirim Permohonan KRS

Pilih pada check 

box untuk

memilih

matakuliah

Setelah memilih

matakuliah klik

tombol Ambil

Matakuliah

terpilih



PERMOHONAN KRS

• Jika KRS sudah dikirim, silahkan cetak KRS 
• Jika ada perbaikan dalam pengisian KRS silahkan

batalkan Permohonan KRS, dan akan kembali ke Menu 
Pengisian KRS



Cetak KRS

• Cetak KRS Sambil menunggu Persetujuan dari Akademik



KRS disetujui

• Jika KRS disetujui akan muncul Cetak KST (Kartu
Studi Tetap)



Cetak KST (Kartu Studi Tetap)

• Cetak KST (Kartu Studi Tetap)



Cetak Kartu Ujian

• Kartu Ujian bisa dicetak bila KRS sudah disetujui
dan sudah memenuhi syarat administrasi.



KARTU UTS



KARTU UAS



NILAI

• Mahasiswa bisa melihat Nilai yang diperoleh selama aktif
menjadi mahasiswa, dengan cara memilih Semester 

Keterangan : # nilai sedang diproses entri

Cetak 

Kartu 

Hasil 

Studi



KARTU HASIL STUDI

• Kartu Hasil Studi bisa dicetak bila sudah selesai syarat
administasi akademik dan keuangan



Terima kasih


