
Panduan Payment Online PT. Media Antar Nusa (Nusanet) 
 
Metode pembayaran yang bisa digunakan : 

● Kartu Kredit 
● Maybank Virtual Account (Bisa transfer dari semua Bank) 
● Mandiri E-Cash 
● Cimb Clicks 

 
1. Untuk melakukan payment online, login ke members.nusa.net.id. Lalu masukkan         

customer ID dan password Anda. (Jika login pertama kali, klik First Time Login). Jika              
lupa password, dapat klik forgot password. 

 
 

2. Pilih Billing → Online Payment 

 
 



3. Jika belum pernah melakukan verifikasi email dan nomor HP, silahkan klik di tulisan             
yang berwarna biru untuk melakukan verifikasi. 

 
3.1. Untuk email, silahkan masukkan alamat email Anda, lalu klik save. Jika alamat            

email Anda sudah terdaftar sebelumnya, silahkan lanjut ke point selanjutnya. 

 
 

3.1.1. Selanjutnya klik “Not Verified”, di sebelah email Anda yang akan di           
verifikasi. 

 



3.1.2. Langkah berikutnya, buka email Anda, lalu klik link yang diberikan.          
Pastikan email diterima dari helpdesk@nusa.net.id. 

 
3.1.3. Jika email sudah ter-verifikasi, akan muncul tampilan seperti berikut ini 

 
 

3.2. Selanjutnya untuk melakukan verifikasi no HP, silahkan kembali ke point no. 3,            
dan klik tulisan nomor handphone. 

3.2.1. Lalu, klik Add New 

 



3.2.2. Masukkan Nomor Telepon Anda dan kode yang muncul di layar Anda.           
Lalu klik Add 

 
3.2.3. Masukkan kode verifikasi yang di sms ke nomor HP Anda dan kode yang             

muncul pada layar, lalu klik confirm. Pastikan sms diterima dari nomor           
081.98.54321.  

 
3.2.4. Jika nomor HP sudah terverifikasi, akan muncul tampilan seperti berikut          

ini. Jika ada nomor lain yang akan didaftarkan, silahkan ikuti langkah           



sebelumnya. 

 
4. Setelah email dan Nomor Handphone sudah terverifikasi, kita sudah dapat melakukan           

pembayaran online dengan memilih menu billing → online payment. Masukkan total           
pembayaran sesuai dengan total tagihan Anda. Lalu klik checkout.        

 
5. Pilih metode pembayaran yang akan dilakukan. Pastikan alamat websitenya         

https://payment.nusa.net.id. 



 
 

6. Jika Anda ingin mengganti payment method menjadi pilihan lain, dapat dipilih pada            
menu “Available Payment Method”.  
6.1. Jika pilihannya credit card, akan muncul tampilan seperti berikut ini. 

 



6.2. Tampilan Maybank Virtual Account, setelah klik proceed, akan diberikan nomor          
rekening Maybank Virtual Account yang berlaku max 24 jam.        

 
6.2.1. Kita juga akan menerima email dari sales@ipay88.co.id. Selanjutnya,        

silahkan melakukan transfer baik melalui ATM, Internet Banking, maupun         
Mobile Banking dengan memasukkan nomor rekening yang diberikan,        
nama yang tertera adalah nama yang terdaftar di Nusanet. Jika transfer           
dari bank lain, lakukkan seperti biasa, pilih transfer ke bank lain dan ikuti             

mailto:sales@ipay88.co.id


langkah seperti biasanya. 

 
6.2.2. Simpan bukti transfer Anda. 

 
6.3. Pembayaran melalui cimb clicks, akan muncul tampilan seperti berikut ini,          

selanjutnya klik CIMB Clicks. 

 



6.4. Tampilan Mandiri E-Cash seperti berikut ini. Lalu, klik Pay by Mandiri E-Cash 

 
 

7. Pembayaran melalui online payment akan langsung terverifikasi oleh sistem, tidak perlu           
konfirmasi pembayaran ke Billing. Transaksi pembayaran Anda dapat dilihat juga dari           
menu Billing → Billing Info 

 


