
Manual Tagihan Mahasiswa 

UII tagihan merupakan aplikasi yang digunakan oleh mahasiswa untuk melihat 

tagihan yang dimiliki selama masa perkuliahan di UII. 

1. Akses 

Mahasiswa dapat mengakses UII Tagihan melalui alamat http://gateway.uii.ac.id/ 

untuk login mahasiswa mengisi username dan password sesuai yang digunakan pada 

UNISYS dan klik “Masuk”. 

 

Setelah itu, klik icon aplikasi UII Tagihan 
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2. Beranda mahasiswa 

Menu beranda mahasiswa digunakan untuk menampilkan ringkasan atau resume 
tagihan yang dimiliki selama kuliah di UII.  

 

Pada halaman ini terbagi menjadi dua bagian informasi yaitu (1) ringkasan tagihan (2) 
grafik tagihan. 

Untuk ringkasan tagihan terdiri dari informasi belum bayar berupa jumlah dan 
nominalnya, sudah dibayar berupa jumlah dan nominalnya dan total tagihan. Setiap bagian 
jika di klik akan masuk ke halaman detail. 

Pada bagian bawah no (2)  merupakan grafik dari setiap jenis tagihan yang dimiliki 
oleh mahasiswa tersebut. Jika di hover/diarahkan ke salah satu grafik akan ditampilkan 
mengenai jumlah tagihan di status bayar tersebut. 
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2.1. List tagihan belum dibayar 

Untuk mengaksesnya mahasiswa bisa klik di bagian summary belum bayar, kemudian akan 
ditampilkan detail tagihan yang dimiliki seperti gambar di bawah. 

 

 

 

2.2 Detail tagihan belum dibayar 

Untuk melihat detail dari tagihan, mahasiswa dapat klik icon  pada data list tagihan. 
Setelah itu akan ditampilkan gambar seperti di bawah. 
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Pada halaman detail belum dibayar terdapat informasi nomor tagihan, nama tagihan           
dan batas akhir pembayaran, serta komponen pembayaran dari tagihan dan di bagian bawah             
ditampilkan lokasi pembayaran yang disediakan untuk pembayaran tagihan. 

 

2.3 List tagihan sudah dibayar 

Untuk mengaksesnya mahasiswa bisa klik di bagian summary sudah bayar, kemudian akan 
ditampilkan detail tagihan yang dimiliki seperti gambar di bawah. 

2.4 Detail tagihan sudah dibayar 

 

Pada halaman ini ditampilkan informasi no.tagihan, nama tagihan, tanggal         
pembayaran dan tempat pembayaran.  
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2.5 Detail tagihan potongan 

Jika mahasiswa memiliki potongan/ beasiswa untuk tagihannya dapat dilihat dengan          

klik aksi  pada bagian setiap komponen. 

 

 

 

3. Panduan bayar 

Menu panduan bayar digunakan untuk menampilkan informasi mengenai prosedur 
pembayaran dan tata cara pembayaran dari setiap bank. Untuk mengaksesnya mahasiswa klik 
pada menu panduan bayar. 

 

Pada halaman ini ditampilkan tata cara pembayaran melalui Bank Syariah Mandiri, 
Bank Muamalat, Bank Mandiri, Bank Bukopin dan BPD DIY/Syariah. 
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Untuk melihat salah satu cara pembayaran di salah satu bank, mahasiswa klik di 
bagian nama bank kemudian akan ditampilkan informasi dari kanal/channel mana saja bisa 
dilakukan. 
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