CARA PEMBAYARAN REGISTRASI PESERTA NASIONAL PADA
INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD SAFETY AND
ENGINEERING DENGAN “VIRTUAL ACCOUNT”
1. Peserta

mengakses

link

Payment

Gateway

yang

di

laman

https://icfse.uns.ac.id/registration-payment/ dan memilih daftar atau login.
Tombol “daftar”, jika belum memiliki username dan password. Jika sudah
mendaftar silahkan logi dengan username dan password yang dikirmkan ke
email anda. Bagi dosen UNS dapat menggunakan SSO untuk login.
2. Peserta mencari nama produk dengan memasukan kata kunci ICFSE. Ketika
muncul produk ICFSE selanjut tekan tombol “lihat detail”. Lalu memilih
participant atau presenter dan tekan tombol “order”. Setelah itu, peserta
mengisi formulir yang ada di laman tersebut. Setelah semua terisi, silahkan
tekan tombol “chekout” maka akan muncul INVOICE yang berisi nomer
virtual account, nominal yang harus dibayar dan batas waktu pembayaran.
3. Peserta selanjutnya melakukan pembayaran dengan memilih salah satu
metode pembayaran dengan ATM, Teller, atau mobile banking.
4. Setelah selesai membayar, peserta wajib mengirimkan bukti transfer
https://bit.ly/icfse-PaymentProof

CARA PEMBAYARAN SEBAGAI BERIKUT:
A. PEMBAYARAN MELALUI ATM
 Pembayaran Lewat ATM Mandiri:
1. Masukkan kartu ATM
2. Kemudian pilih BAHASA INDONESIA
3. Ketik PIN kartu ATM, kemudian tekan Enter
4. Pilih menu BAYAR/BELI
5. Pilih menu PENDIDIKAN
6. Ketik kode perusahaan, yaitu "88576" (UNS VA), tekan BENAR

7. Masukkan nomor virtual account (VA NUMBER) yang tertera
pada invoice dari payway.uns.ac.id
8. Muncul data customer. Pastikan terdapat prefix "UNSVA-" sebelum
nama anda. Selanjutnya tekan YA
9. Muncul konfirmasi pembayaran, tekan YA untuk melakukan pembayaran
10.Setelah transaksi berhasil dilakukan, akan keluar STRUK yang dapat
disimpan sebagai bukti pembayaran
 Pembayaran Lewat ATM Bank Lain:
1. Pada menu utama, pilih menu Transfer
2. Pilih tujuan transaksi ke Rekening Bank Lain
3. Masukkan kode bank Mandiri dan nomor virtual account (VA Number)
yang tertera pada invoice dari payway.uns.ac.id sebagai tujuan
pembayaran
4. Masukkan nominal yang akan ditransfer. Pastikan anda memasukkan
nominal yang sama dengan jumlah tagihan
5. Muncul data customer dan nominal transfer. Jika sudah benar, silakan
tekan YA
6. Setelah transaksi berhasil dilakukan, akan keluar STRUK yang dapat
disimpan sebagai bukti pembayaran.

B. PEMBAYARAN MELALUI TELLER
 Pembayaran Lewat Teller Bank Mandiri atau Bank Lain:
1. Datang ke teller Bank Mandiri atau Bank Lain
2. Sebutkan nomor pada kolom VA NUMBER kepada petugas teller sebagai
tujuan transfer beserta uang sesuai dengan jumlah tagihan atau tunjukan
invoice dari payway.uns.ac.id

3. Petugas teller akan memeriksa data dan melakukan pembayaran ke nomor
virtual account tersebut. Setelah transaksi sukses, maka anda akan
mendapat bukti setoran dari teller.

C. PEMBAYARAN MELALUI MOBILE BANKING
 Pembayaran Lewat Mandiri Mobile Banking:
1. Silahkan login ke mobile banking Anda.
2. Klik “Icon Menu” di sebelah kiri atas.
3. Pilih menu “Pembayaran”
4. Pilih “Pendidikan”
5. Masukan kode “UNS VA” pada kolom Penyedia Jasa,
6. Masukan “No. Virtual” pada kolom “Kode Bayar”, kemudian tekan
LANJUT
7. Muncul data customer. Pastikan terdapat prefix "UNSVA-" sebelum
nama anda. Selanjutnya tekan YA
8. Masukkan PIN Anda dan pilih “OK”
9. Sampai pada tahap ini, berarti transaksi dengan menggunakan VA telah
berhasil dilakukan.
10.Bukti transkasi discreenshot untuk dikirimkan ke panitia
 Pembayaran Lewat Mobile Banking Bank Lain:
1. Login aplikasi mobile banking
2. Pilih transfer
3. Pilih tujuan transaksi ke Rekening Bank Lain
4. Pilih Bank Mandiri
5. Masukkan nomor virtual account (VA NUMBER) yang tertera
pada invoice dari payway.uns.ac.id
6. Akan muncul data pelanggan. Pastikan nama rekening tujuan benar yaitu
UNSVA dan NAMA PESERTA. Contoh UNSVABAYUHERTANTO

7. Muncul konfirmasi pembayaran, tekan YA atau Lanjutkan untuk
melakukan pembayaran
8. Masukkan PIN Anda dan pilih “OK”
9. Sampai pada tahap ini, berarti transaksi dengan menggunakan VA telah
berhasil dilakukan.
10. Bukti transkasi di-screenshot untuk dikirimkan ke panitia
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