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*

*Hari kerja.
Bila pembayaran dilakukan di hari Jumat, maka tagihan di portal dapat dicek di hari Senin.
Bila H+1 adalah hari libur (tanggal merah), maka tagihan di portal dapat dicek keeseokan hari setelah hari 
libur tsb. 
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Pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa 
Program Sarjana 
Nomor rekening pembayaran kuliah mahasiswa mulai dari semester kedua sudah 
menggunakan nomor Virtual Account (VA). 

Adapun nomor rekening ini adalah: 
Bank  : CIMB Niaga 
Atas Nama : YMTI/Universitas Internasional Batam 
No Rekening : 797900000NPM* 

Proses validasi data pembayaran yang sudah dilakukan ke VA adalah 1 (satu) hari dalam waktu 
kerja, jika pembayaran sudah divalidasi oleh biro keuangan maka status pembayaran 
mahasiswa dapat dicek di Portal mahasiswa (mahasiswa TIDAK PERLU melaporkan bukti 
pembayaran ke biro keuangan). 

*Contoh: Apabila mahasiswa memiliki NPM (Nomor Pokok Mahasiswa) 1742155, maka nomor
rekening pembayaran adalah 7979000001742155. 

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan: 
1. Mahasiswa harus memastikan saat melakukan pembayaran, nominal pembayaran sudah

sesuai dengan tagihan yang ada di Portal mahasiswa. 
2. Sebelum melakukan pembayaran, cek terlebih dahulu di portal mahasiswa apakah

mahasiswa memiliki deposit (lebih bayar). Jika ada, maka jumlah yang dibayarkan adalah 
selisih dari total tagihan dan deposit. 
Contoh: 
Tagihan di portal   Rp2.180.000 
(-) Sisa deposit di portal  Rp   155.000 
Jumlah yang harus dibayar Rp2.025.000 

Lihat gambar dibawah 
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3. Jika pembayaran yang dilakukan lebih kecil daripada yang ditagihkan, maka pembayaran 
tsb akan muncul sebagai deposit mahasiswa (tidak dapat memotong tagihan yang ada 
di portal). Tagihan di Portal baru akan terpotong apabila jumlah yang dibayarkan sudah 
sesuai. 

Jumlah tagihan yang 
harus dibayarkan 

Jumlah pembayaran 
yang dilakukan karena 
ada sisa deposit dari 

pembayaran sebelumnya 
sebesar Rp155.000 
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Lihat gambar di bawah 

Jumlah tagihan yang 
harus dibayarkan 

Jumlah pembayaran yang 
dilakukan kurang dari / 
lebih kecil dari jumlah 

tagihan 
Pembayaran menjadi deposit 

mahasiswa & belum dapat 
memotong tagihan yang 

harus dibayarkan 

Hal ini sering terjadi pada mahasiswa yang melakukan cicilan pembayaran, sehingga ada 
pertanyaan: mengapa saya sudah membayar cicilan tapi tagihan saya tidak berkurang? 
Hal seperti ini tidak perlu dikuatirkan karena tagihan akan dipotong setelah cicilan lunas 
dibayarkan mahasiswa. 
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4. Jika pembayaran yang dilakukan lebih besar daripada yang ditagihkan, maka kelebihan
pembayaran tsb akan muncul sebagai deposit mahasiswa dan tagihan mahasiswa akan
terpotong sesuai tagihan yang ada di portal.

Lihat gambar di bawah

Sudah tidak ada 
sisa tagihan 

Kelebihan 
pembayaran muncul 
sebagai sisa deposit 
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Cara Menghitung Total Tagihan Mahasiswa 
Program Sarjana 

1. Mahasiwa mengecek KRS (Kartu Rencana Studi) semester yang bersangkutan.
Contoh KRS Semester Genap:

2. Mahasiswa memasukkan tagihan BPP Pokok sesuai tahun angkatan mahasiswa.
Contoh: BPP Pokok mahasiswa Akuntansi angkatan tahun 2017 = Rp4.500.000

3. Mahasiswa memasukkan tagihan SKS mata kuliah sesuai tahun angkatan mahasiswa
Contoh: Biaya SKS mahasiswa Akuntansi angkatan tahun 2017 = Rp165.000

4. Mahasiswa memasukkan tagihan Laboratorium (Lab.) sesuai tahun angkatan dan
program studi mahasiswa. Contoh: Biaya mata kuliah Laboratorium mahasiswa
Akuntansi angkatan tahun 2017 = Rp500.000.

5. Mahasiswa mengambil mata kuliah Bahasa Inggris II, maka ada tambahan biaya TOEIC
TEST sebesar Rp200.000.

Total Tagihan:
No. Tagihan Total 
1. BPP Pokok Rp  4.500.000 
2. SKS (22sks x Rp165.000) Rp  3.630.000 
3. Laboratorium (2sks xRp500.000) Rp  1.000.000 
4. Toeic Test Rp     200.000 

Total Tagihan Rp9.330.000 
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Tagihan UTEP Mahasiswa Program Sarjana 
U-TEP (UIB Test of English Proficiency) adalah Tes Kemampuan Bahasa Inggris untuk mahasiswa 
Strata-1 UIB yang diselenggarakan oleh UCLC (UIB Center of Language and Culture). 

Penagihan U-TEP: 

No Jenis Biaya Waktu Penagihan Kelas Nominal 
1 TOEIC Test Semester I Bahasa Inggris I Rp200.000 
2 TOEIC Test Semester II Bahasa Inggris II Rp200.000 
3 TOEIC Preparation Semester III, dstnya UTEP Preparation* Rp200.000 
 TOEIC Test Rp200.000 

4 TOEIC Test Semester VII TOEIC Wisudawan** Rp200.000 

Keterangan: 
*Notes mengenai UTEP Preparation:

a. kelas ini wajib dilaksanakan setiap semester apabila mahasiswa tidak memenuhi skor
minimum UTEP yang ditetapkan melalui SK Rektor (skor minimum tergantung angkatan
mahasiswa).

b. dasar penagihan yang muncul di portal mahasiswa adalah berupa daftar mahasiswa yang
belum memenuhi skor minimum yang diperoleh biro keuangan dari UCLC.

c. Jika mahasiswa merasa sudah lulus namun masih ditagihkan di dalam portalnya,
mahasiswa dapat mengkonfirmasi nilai UTEP-nya di bagian UCLC.

**Notes mengenai TOEIC Wisudawan: 
a. pembayaran ditagihkan untuk seluruh mahasiswa di semester 7.
b. Pelaksanaan TOEIC test untuk wisudawan adalah beberapa minggu sebelum wisuda

diselenggarakan.
Contoh: seluruh mahasiswa angkatan 2014, akan ditagihkan di semester 7 (Semester Ganjil
2017/2018); pelaksanaan TOEIC wisudawan untuk mahasiswa angkatan 2014 adalah tahun
2018 di beberapa minggu sebelum wisuda diselenggarakan.
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Semua informasi dalam Panduan ini dapat dilihat di laman 
http://eservice.uib.ac.id/kbtopic/finance/  

CONTACT US 

Bila ada pertanyaan, kritik dan saran, 

Silakan hubungi bagian Finance setiap hari jam kerja via: 

 Layanan Chat eservice UIB: http://eservice.uib.ac.id/kbtopic/finance/
 Phone: (0778) 7437111 ext. 121
 Email: finance@uib.ac.id atau birokeuangan.uib@gmail.com
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