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PONDOK PESANTREN “WALI SONGO” NGABAR
Ngabar Virtual Payment (NVP) adalah model pembayaran online yang bekerjasama dengan Bank
Muamalat Indonesia (BMI). Dalam implementasinya, NVP berfungsi untuk tiga hal, yaitu:
Pertama, pembayaran dana pendidikan; kedua, uang tabungan atau uang saku santri; dan ketiga
transaksi non-tunai (dalam proses).
Setiap santri akan mendapatkan satu nomor rekening virtual atau Virtual Account (VA) yang dapat
digunakan untuk melakukan pembayaran dana pendidikan, tabungan, dan transaksi keuangan
lainnya. Pada prinsipnya, VA sama dengan rekening yang dimiliki perseorangan di bank, namun
bersifat online dan tidak ada wujud aslinya.
Berikut penjelasan singkat tentang NVP:
1. Masing-masing santri akan mendapatkan nomor Virtual Account (akun online) untuk
melalukan pembayaran dana pendidikan; pengiriman dan penyimpanan uang tabungan
santri.
2. Wali santri akan mendapat tagihan dana pendidikan setiap bulan yang dapat dilihat melalui:
A. Website www.nvp.ppwalisongo.id dengan memasukkan nomor stambuk.
B. Mobile aplikasi android (sedang dalam proses pengembangan)
3. Pembayaran dana pendidikan dan pengiriman uang tabungan santri bisa dilakukan melalui
seluruh channel bank di dalam dan luar negeri via teller, atm, mobile banking dan internet
banking.
4. Pembayaran dana pendidikan dan pengiriman uang tabungan santri melalui BMI dikenakan
biaya administrasi Rp. 2.000. sedangkan pembayaran dari selain BMI dikenakan biaya Rp.
6.500 (biaya transfer antar bank) dan biaya administrasi Rp. 2.000.
5. Melalui aplikasi android yang disediakan, wali santri dapat memantau saldo tabungan santri,
pengeluaran tabungan santri, tagihan dana pendidikan, dan pemindahan saldo tabungan
untuk pembayaran dana pendidikan.
6. Beberapa catatan tentang pembayaran dana pendidikan dan pengiriman tabungan santri:
A. Orang tua membayar dana pendidikan sesuai tagihan yang tertera.
B. Orang tua bisa mengirimkan uang tabungan atau uang saku sewaktu-waktu tanpa
nominal minimal dan maksimal.
C. Orang tua tidak perlu mengirimkan bukti konfirmasi

D. Jika orang tua membayar dana pendidikan melebihi tagihan yang tertera, maka sisa dana
akan dimasukkan ke dalam saldo tabungan santri.
Contoh: jumlah tagihan bulan Agustus adalah Rp. 600.000. Orang tua mengirimkan
uang ke virtual account sebesar Rp. 1.000.000, maka Rp. 600.000 akan masuk ke
pelunasan tagihan dana pendidikan, dan Rp. 400.000 akan masuk ke saldo tabungan
santri.
E. Jika orang tua mengirimkan uang tabungan sebesar Rp. 600.000, sedangkan santri
memiliki tagihan kurang atau sama dengan 600.000, maka uang tersebut akan melunasi
tagihan terlebih dahulu. Jika ada sisa, maka akan masuk ke dalam tabungan santri.
F. Jika orang tua memiliki tagihan dana pendidikan lebih dari satu bulan (misal: tagihan
SPP bulan Agustus, September, dan Oktober dengan nominal masing-masing bulan
600.000 x 3 = 1.800.000), maka orang tua bisa melunasi tagihan tersebut dengan dua
cara:
1) Mengirim tiga kali berturut-turut sesuai nominal masing-masing tagihan dimulai
dari tagihan terbawah atau terlama
2) Mengirimkan satu kali dengan nominal sebesar total tagihan (dalam kasus ini
1.800.000) dengan konsekuensi:
a. Dana yang dikirimkan akan secara otomatis melunasi tagihan yang terlama
(dalam kasus ini bulan Agustus sebesar Rp. 600.000). Sedangkan sisanya akan
masuk ke dalam saldo uang saku santri.
b. Wali santri melakukan eksekusi manual pemindahbukuan dana yang masuk ke
saldo tabungan santri untuk membayar tagihan yang lain, atau menghubungi
bagian administrasi untuk dibantu dalam pemindahbukuan.
7. Pembayaran dana pendidikan dan pengiriman uang saku melalui sistem virtual account ini
mulai berlaku untuk tagihan pembayaran bulan Juli 2019 (awal tahun ajaran
2019/2020), namun sudah bisa diakses per 1 Juni 2019. Seluruh pembayaran mulai Juli
2019 dilakukan melalui NVP.
8. Manual pembayaran dapat diunduh di https://s.id/panduanpembayaran
9. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi:
A. Administrasi Keuangan Putra: 0857 8599 5606 (WhatsApp/ SMS/ Telp)
B. Administrasi Keuangan Putri: 0852 3361 0027 (WhatsApp)
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