
Panduan Peserta SBMPTN 2013 

 

Lampiran 1.  
Tata Cara Pembayaran Biaya ujian SBMPTN 2013 melalui Bank Mandiri 
 

Ketentuan: 

Dalam melakukan pembayaran biaya seleksi, calon peserta dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, 

seperti ditunjukkan dalam tabel berikut: 

 

KATEGORI IKUT SNMPTN 

2013 

CALON PESERTA 

PENERIMA BIDIKMISI 

LULUS SNMPTN 

2013 

BIAYA SELEKSI 

1 Tidak Tidak -  Bayar * 

2 Tidak Ya - Tidak Bayar 

3 Ya Ya Tidak Tidak Bayar 

4 Ya Tidak Ya/Tidak  Bayar** 

5 Ya Ya Ya Bayar** 

Keterangan: 

*) Bagi calon peserta kategori 1, pembayaran biaya SBMPTN harus menggunakan menu 10000 untuk 

pembayaran yang dilakukan melalui Internet banking atau ATM, atau menggunakan pilihan Bayar 

Awal untuk pembayaran yang melalui counter teller atau  SMS Banking. 

**) Bagi calon peserta kategori 4 atau 5, pembayaran biaya SBMPTN harus menggunakan menu 

10001 untuk pembayaran yang dilakukan melalui Internet banking atau ATM, atau menggunakan 

pilihan Tambah Bayar untuk pembayaran yang dilakukan melalui counter teller atau  SMS 

Banking. 

 

Prosedur Pembayaran 

Pembayaran biaya seleksi SBMPTN 2013 menggunakan menu Pembayaran Pendidikan, jadi siswa 

ataupun pembayar tidak perlu mencantumkan nomor rekening SBMPTN karena sudah otomatis 

muncul pilihan pembayaran di channel Bank Mandiri. 
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Pembayaran dapat dilakukan melalui channel berikut: 

 

1. Mandiri Internet 

a. Login Screen � Masukkan User ID dan Password Internet banking:  

 

 

b. Screen Pembuka � Pilih menu Pembayaran, dan pilih menu Pendidikan: 
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c. Screen Pendidikan : 

1) Ketik No Rekening yang akan didebet  

2) Pilih :   

� 10000 Bayar Awal SBMPTN pada Penyedia Jasa (untuk pembayaran baru) 

� 10001 Tambah Bayar SBMPTN atau Bayar Awal bagi calon peserta yang mengikuti 

SNMPTN 2013 pada Penyedia Jasa (untuk pembayaran tambahan dan sudah 

mempunyai KAP) 

3) Masukkan : 

� tanggal lahir dengan format ddmmyyyy dan nominal pembayaran (untuk 

pembayaran baru) 

� nomor KAP dan nominal pembayaran (untuk pembayaran tambahan) 
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d. Screen Tagihan � Pilih tagihan yang akan dibayar dengan memberi tanda tick (√):  

 

 

e. Screen Konfirmasi & Pembayaran � Masukkan Challenge Code pada Token PIN Mandiri, 

dan masukkan PIN yang dihasilkan Token tersebut: 
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f. Hasil Transaksi : 

Pada halaman ini terdapat nomor KAP dan PIN untuk SBMPTN 2013 yang bisa dicetak atau 

disimpan untuk log-in ke website SBMPTN 2013. Gunakan kertas ukuran A4 untuk 

mencetaknya di printer dan menggunakannya pada saat melakukan pendaftaran SBMPTN di 

website http://ujian.sbmptn.or.id. 

 

 

 

 

 

2. Mandiri ATM 

a. Masukkan PIN ATM  lalu pilih menu BAYAR: 
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b. Pada menu BAYAR/BELI, pilih menu PENDIDIKAN: 

 

 

c. Menu Kode Perusahaan  

� Untuk pembayaran baru, masukkan kode Bayar Awal SBMPTN, yaitu 10000 lalu pilih 

tombol BENAR. 

� Untuk pembayaran tambahan atau pembayaran awal bagi calon peserta yang mengikuti 

SNMPTN 2013 (sudah mempunyai KAP), masukkan kode SBMPTN Tambahan, yaitu 

10001 lalu pilih tombol BENAR. 

 

 

d. Untuk pembayaran baru, masukkan tanggal lahir dengan format ddmmyyyy. 

Contoh :  Jika calon peserta lahir pada tanggal 17 Agustus 1994, maka yang dimasukkan 

17081994 
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Sedangkan untuk pembayaran tambahan atau pembayaran awal bagi calon peserta yang 

mengikuti SNMPTN 2013, masukkan nomor KAP yang sudah dimiliki. 

 

 

e. Masukkan nominal pembayaran, lalu pilih tombol BENAR: 

 

 

f. Pilih item pembayaran SBMPTN 2013, ketik nomor urut yang ada disamping kiri. Jika sudah 

benar, pilih YA: 
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g. Menu Konfirmasi Pembayaran  

� Cek kembali detil pembayaran (terutama nominal pembayaran)  

� Bila sudah benar, pilih tombol YA 

 

 

h. Pastikan muncul tulisan transaksi sukses pada layar, dan keluar struk ATM sebagai bukti sah 

pembayaran. 

Contoh tampilan struk ATM: 
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3. Mandiri SMS 

Untuk pembayaran baru: 

Ketik :  

BYR<spasi>SBMPTN<spasi> <no. index rekening> <spasi><tanggal lahir/nominal> 

kirim ke 3355  

 

Untuk pembayaran tambahan atau pembayaran awal bagi calon peserta yang mengikuti 

SNMPTN 2013 (sudah mempunyai KAP): 

Ketik :  

BYR<spasi>SBMPTN<spasi> <no. index rekening> <spasi><nomor KAP/nominal> 

kirim ke 3355 

 

Contoh tampilan Mandiri SMS: 
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4. Cabang Bank Mandiri 

Calon peserta SBMPTN 2013 dapat membayar biaya seleksi melalui counter teller di seluruh 

cabang Bank Mandiri, dengan mengisi formulir khusus pembayaran SBMPTN 2013 berikut: 

 

 

 

 

a. Untuk pembayaran baru calon peserta mengisi pilihan bayar awal dengan mengisi tanggal 

lahir (ddmmyyyy). 

b. Untuk pembayaran tambahan atau pembayaran baru bagi calon peserta yang mengikuti 

SNMPTN 2013 (sudah mempunyai KAP) mengisi pilihan bayar tambahan dengan mengisi 

KAP yang sudah dimiliki. 

 

 

Contoh validasi yang akan tercetak pada slip setoran ketika berhasil melakukan pembayaran 

SBMPTN di Teller Bank Mandiri : 
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5. Alternatif pembayaran jika tidak ada akses Bank Mandiri  

a. Melalui Kantor Pos  

Calon peserta datang ke kantor pos untuk membayar biaya seleksi SBMPTN tahun 2013 

dengan mencantumkan: 

1) Nama  

2) Tanggal lahir (untuk pembayaran baru) atau nomor KAP (untuk pembayaran 

tambahan) 

3) Nominal pembayaran 

4) Nomor Telepon / HP 

Calon peserta akan menerima informasi PIN via SMS oleh Bank Mandiri. 

Bagi calon peserta yang melakukan pembayaran sebelum pukul 12.00 waktu setempat, PIN 

akan diterima pada hari yang sama. Sedangkan bagi calon peserta yang melakukan 

pembayaran setelah pukul 12.00 waktu setempat, nomor KAP dan PIN untuk SBMPTN 2013 

akan diterima pada hari kerja berikutnya. 

Untuk pembayaran yang dilakukan pada hari Sabtu/Minggu/hari libur lainnya, nomor KAP 

dan PIN untuk SBMPTN 2013  akan diterima pada hari kerja berikutnya. 

 

b. Melalui Kliring/RTGS dan ATM Bank Lain berlogo ATM Bersama, Link, & Prima 

(hanya untuk daerah yang tidak ada cabang maupun ATM Bank Mandiri) 

Calon peserta datang ke kantor cabang bank lain atau ke ATM berlogo ATM Bersama, Link, 

& Prima untuk membayar biaya seleksi SBMPTN dengan sistem transfer (RTGS) ke nomor 

rekening penampungan SBMPTN yang dibuka oleh Bank Mandiri (nomor rekening: 

070.000.6621.960 a.n. SBMPTN 2013), calon peserta harus mencantumkan nomor telepon 

atau nomor HP pada kolom berita transfer/referensi. 

Pada hari yang sama, calon peserta wajib mengirimkan email bukti pembayaran dan 4 poin 

informasi di bawah ini ke: sbmptn.mandiri@gmail.com 

1) Nama  

2) Tanggal lahir (untuk pembayaran baru) atau nomor KAP (untuk pembayaran 

tambahan) 

3) Nominal pembayaran 

4) Nomor Telepon / HP 

Pada H+1 setelah email diterima oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengirimkan 

informasi nomor KAP dan PIN untuk SBMPTN 2013 kepada calon peserta via SMS. 
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Apabila Bank Mandiri tidak menerima email konfirmasi pembayaran tersebut, maka Bank 

Mandiri tidak akan memproses pembayaran dan uang akan dikembalikan ke rekening 

masing-masing pembayaran setelah periode pembayaran SBMPTN 2013 berakhir. Biaya 

transfer/kliring/RTGS menjadi beban biaya masing-masing pembayar. 

 

 


