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Fitur Lengkap
Transfer Dana
• Transfer antar Rekening Mestika
• Transfer antar Bank Domestik
• Transfer ke Rekening Virtual Mestika
Pembayaran
• Telkompay
• HALO
• Penerimaan Negara
Pembelian
• Pulsa Telepon AS & Simpati
Informasi Rekening
• Rekening Tabungan dan Giro
• Rekening Deposito
• Rekening Pinjaman
Fasilitas Inquiry
• Cek Saldo
• Informasi Suku Bunga
• Informasi Kurs
• Rekening Koran
Keamanan dan Kenyamanan
• Menggunakan sistem keamanan standard internasional dengan
enkripsi SSL 128bit (Secure Socket Layer 128 bit Encryption) yang akan
mengacak data transaksi.
• Pengamanan pintu akses dengan Firewall (ISP > Web Server > Data
Server > Host)
• Proses pendaftaran melalui Cabang Bank Mestika.
• Proses aktivasi di https://ib.bankmestika.co.id dengan Registration
Code.
• Verifikasi user dengan User ID dan PIN e-Mestika pada saat login.
• Auto Logoff (Session Time Out) jika Nasabah lupa logout .
• Seluruh aktifitas nasabah di e-Mestika akan tercatat oleh sistem.
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• Notifikasi melalui e-Mail untuk setiap transaksi yang dilakukan.
• Verifikasi transaksi menggunakan Token PIN Mestika.
• Parameter pembuatan PASSWORD diatur sebagai berikut :
1. Minimum sebanyak 8 character.
2. Maksimum sebanyak 12 character.
3. PASSWORD harus mengandung kombinasi alphabetical dan
numeric
4. TIDAK menggunakan special character. Misalnya : $ # ! @ % ^ & *.
5. Harus menggunakan Kombinasi huruf besar dan huruf kecil.
6. Tidak dianjurkan menggunakan informasi pribadi seperti : nama,
tanggal lahir atau username sebagai password.
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Langkah Pendaftaran e-Mestika
Cara Pendaftaran / Register
1. Datang ke Cabang Bank Mestika terdekat untuk mendapatkan
Registration Code. Registration Code didapat dari sms yang di
kirimkan oleh pihak bank ke nomor Nasabah yang terdaftar.
Kemudian buka link https://ib.bankmestika.co.id
2. Klik Register Now untuk memulai proses mendaftarkan User ID baru.

3. Baca Terms and Conditions dengan benar dan seksama untuk
memulai proses pendaftaran e-Mestika dan mencentang “I Have read
and agreed to the Terms and Conditions”. Kemudian klik tombol Next.
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4. Tahap Verify berisi informasi yang wajib diisi oleh Nasabah setelah
mendaftarkan fitur e-Mestika di cabang Bank Mestika terdekat.
Informasi yang wajib diisi oleh Nasabah sebagai berikut :
• Registration Code : Berupa kode 8 digit secara acak (alphanumeric)
yang didapat melalui SMS.
• Last 4-digit of ATM Card Number : Masukkan 4 digit terakhir dari
nomor kartu ATM yang Nasabah miliki.
• Last 4-digit of Banking Account Number : Masukkan 4 digit terakhir
dari nomor rekening Nasabah.
• Date of Birth (DDMMYY) : Masukkan tanggal, bulan, dan 2 digit
terakhir tahun lahir (contoh format : 110787) Nasabah.

5. Nasabah akan memasuki tahap Create dimana Nasabah masukkan
User Id dan Password yang akan nasabah gunakan pada saat Login di
e-Mestika.
• User Id : Masukkan user id minimal 6 karakter dan maksimal 12
karakter (alphanumeric).
• Password : Masukkan password minimal 8 karakter dan maksimal
12 karakter (alphanumeric).
• Confirm Password : Masukkan ulang password yang di isi di field
password.
• Confirm your email address : Menentukan E-mail yang dipakai
Nasabah apakah terjadi perubahan atau tidak, jika tidak dan sesuai
maka pilih “Yes, my email address is correct” dan jika ada
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perubahan pilih “No, I have new email address” dan isi sesuai
dengan email yang ingin dimasukkan.

6. Bagian Select Account untuk memilih account yang akan digunakan
Nasabah dalam e-Mestika untuk ditampilkan dan yang dapat
digunakan pada transaksi non-financial atau transaksi financial.
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7. Bagian Thank You menyatakan bahwa Nasabah telah berhasil
melakukan pendaftaran di e-Mestika dan Nasabah dapat melakukan
login ke dalam e-Mestika.

Langkah Melakukan Login – Logout
Kunjungi
website
e-Mestika
https://ib.bankmestika.co.id.

Bank

Mestika

di

alamat

Login
Masukkan User ID dan Password dengan benar dan klik tombol login.
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Berikut Tampilan setelah Login :

Logout
Nasabah dapat melakukan logout dengan menekan tombol logout
setelah login.
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Forgot Password
1. Klik tombol Forgot Password jika lupa password.

Berikut tampilan “Forgot Your Password”

2. Masukkan User ID, untuk pertanyaan “Do you have Mestika Security
Device (Token)?” Pilih pilihan “Yes” untuk Nasabah yang telah
memiliki Mobile Token dan “No” untuk Nasabah yang belum
memiliki Mobile Token.
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a. Jika memilih “Yes” maka akan memunculkan tampilan berikut
dengan diisi Respon Code dari Mobile Token Nasabah.

 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.
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 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token untuk
dimasukan ke Security Device (Token) response code .

 Mengisi New Password dan Confirm New Password.
 Password baru berhasil dibuat.

b. Jika memilih “No”, Nasabah wajib mendatangi kantor Bank
Mestika untuk mendapatkan Registration Code dari pihak Bank.
 Mengisi Registration Code yang diterima dari SMS, Last 4-digit
of ATM Card Number, Last 4-digit of Banking Account Number
dan Date of Birth (DDMMYY).

 Mengisi New Password dan Confirm New Password.
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 Password baru berhasil dibuat.

Informasi Rekening
1. Buka https://ib.bankmestika.co.id. Dan lakukan proses login
dengan memasukkan User ID dan Password.
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2. Pilih Accounts dan sub menu All Accounts, maka semua saldo
rekening yang didaftarkan di e-Mestika akan ditampilkan.

3. Pilih Savings, Current &Time Deposit untuk menampilkan rekening
tabungan, giro ,dan deposito yang dimiliki Nasabah yang telah
didaftarkan di e-Mestika.
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4. Pilih Loan untuk menampilkan rekening pinjaman yang dimiliki
Nasabah yang telah didaftarkan di e-Mestika.

5. Klik tombol “Refresh” untuk melakukan pembaharuan rekening
terkini yang dimiliki Nasabah.

Transfer & Payments
Pada fitur Transfer & Payments tersedia transfer antar rekening
sesama (InHouse), rekening Bank lain (Domestic) yang mempunyai
pilihan SKN (Sistem Kliring Nasional), RTGS (Real-Time gross
settlement), dan Online serta pembayaran dan pembelian.
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1. In House Transfer
Transfer antar sesama pemilik rekening Bank Mestika.
 Rekening Terdaftar (Beneficiary List)
Pilihan rekening tujuan terdaftar memudahkan Nasabah
langsung memilih Rekening tujuan yang pernah didaftarkan
sebelumnya atau rekening tujuan yang tersimpan sewaktu
menjalankan transaksi sebelumnya.

 Transfer Dari(Transfer From) : Pilih nomor rekening asal yang
ingin digunakan Nasabah untuk melakukan transaksi.
 Jumlah(Amount) : Jumlah nominal yang diinginkan untuk
dilakukan transfer.
 Tujuan Transfer(Transfer To) terdiri dari 3 pilihan untuk dipilih
salah satu:
 Rekening Milik Sendiri(My Account) : Rekening yang
dimiliki sendiri dan telah terdaftar dalam aplikasi eMestika.
 Rekening Penerima Lain(My Beneficiary List) :
Rekening sesama Bank Mestika milik orang lain yang
pernah didaftarkan sebelumnya.
 Rekening Penerima belum terdaftar (Beneficiary Not
In The List) : Rekening sesama Bank Mestika milik
orang lain yang belum pernah didaftarkan
sebelumnya.
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 Jadwal Transfer(Transfer Schedule) : Penjadwalan transfer
yang ingin dilakukan oleh Nasabah.
 Langsung (Immediate).
 Tanggal Intruksi (Future Date), pilih tanggal intruksi
ingin dijalankan.
 Transfer Berkala (Recurring Transfer), ada 3 pilihan
yaitu:
 Harian (Daily) : Nasabah dapat memilih angka
(1,2,3,4 dan seterusnya) yang merupakan jumlah
hari dimana instruksi transaksi ini akan
dijalankan sesuai dengan jumlah hari yang dipilih.
 Mingguan (Weekly) : Nasabah dapat memilih
transaksi dijalankan berdasarkan hari dalam
seminggu (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
Sabtu, Minggu) setelah transaksi dijalankan
maka transaksi selanjutnya dilakukan di hari
yang telah dipilih pada minggu berikutnya secara
mingguan.
 Bulanan (Monthly) : Nasabah dapat memilih
angka dalam 1 bulan (dari tanggal 1 s.d 31) dan
transaksi akan dijalankan pada tanggal yang
dipilih pada bulan berikutnya secara bulanan.
 Tanggal Berakhirnya Transfer (Recurring End
Date): menentukan tanggal berakhirnya
instruksi pengulangan transaksi yang dibuat oleh
Nasabah.
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 Pilih tombol Confirm maka halaman confirm maka akan
muncul Security Device (Token) input code.

 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge Code yang ada pada aplikasi token
dari smartphone nasabah.
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 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token untuk
dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Pilih tombol Submit dan transaksi berhasil dijalankan.
 Rekening Belum Terdaftar (Beneficiary Not In the List)
Rekening tujuan yang belum terdaftar adalah pilihan bagi
Nasabah yang ingin melakukan transfer kepada pemilik rekening
lain pada Bank Mestika yang belum terdaftar.
 Transfer Dari (Transfer From) : Pilih nomor rekening asal yang
ingin digunakan Nasabah untuk melakukan transaksi.
 Jumlah (Amount) : Jumlah nominal yang diinginkan untuk
dilakukan transfer.
 Tujuan Transfer (Transfer To) terdiri dari 3 pilihan untuk
dipilih salah satu:
 Rekening Milik Sendiri(My Account) : Rekening
yang dimiliki sendiri dan telah terdaftar dalam
aplikasi e-Mestika.
 Rekening Penerima Lain(My Beneficiary List) :
Rekening sesama Bank Mestika milik orang lain
yang pernah didaftarkan sebelumnya.
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 Rekening Penerima belum terdaftar (Beneficiary
Not In The List) : Rekening sesama Bank Mestika
milik orang lain yang belum pernah didaftarkan
sebelumnya.

 Pada kolom centang Save to Predefined Beneficiary jika
Nasabah ingin rekening tujuan tersebut tersimpan dalam list
penerima dan mengisi Account No yang merupakan rekening
tujuan dan akan muncul Security Device (Token) input code.
 Security Device (Token) input code untuk dimasukan ke
Challenge yang ada pada aplikasi token dari smartphone
nasabah.

 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token untuk
dimasukan ke Security Device (Token) response code.
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 Email Penerima (Beneficiary Email) : Email notifikasi yang
akan dikirimkan ke Nasabah tujuan secara otomatis ketika
transaksi dilakukan.
 Jadwal Transfer(Transfer Schedule) : Penjadwalan transfer
yang ingin dilakukan oleh Nasabah.
 Harian (Daily) : Nasabah dapat memilih angka (1,2,3,4
dan seterusnya) yang merupakan jumlah hari dimana
instruksi transaksi ini akan dijalankan sesuai dengan
jumlah hari yang dipilih.
 Mingguan (Weekly) : Nasabah dapat memilih transaksi
dijalankan berdasarkan hari dalam seminggu (Senin,
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu) setelah
transaksi dijalankan maka transaksi selanjutnya
dilakukan di hari yang telah dipilih pada minggu
berikutnya secara mingguan.
 Bulanan (Monthly) : Nasabah dapat memilih angka
dalam 1 bulan (dari tanggal 1 s.d 31) dan transaksi akan
dijalankan pada tanggal yang dipilih pada bulan
berikutnya secara bulanan.
 Tanggal Berakhirnya Transfer (Recurring End Date):
menentukan tanggal berakhirnya instruksi pengulangan
transaksi yang dibuat oleh Nasabah.
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 Pilih tombol Confirm maka halaman confirm akan ditampilkan.
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 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.

 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token untuk
dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Pilih tombol Submit dan transaksi berhasil dijalankan.
2. Domestic Transfer
Transfer antar rekening Bank lain (domestic) memungkinkan
nasabah melakukan transfer dengan pilihan SKN (Sistem Kliring
Nasional), RTGS (Real-Time gross settlement), dan Online.
 Rekening terdaftar (Beneficiary List)
Buka Transfer & Payments dan pilih Domestic Transfer. Nasabah
dapat memilih rekening tujuan penerima Bank Domestic yang
telah terdaftar dari Rekening terdaftar (Beneficiary List).
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 Transfer Dari (Transfer From) : Pilih nomor rekening asal
yang ingin digunakan Nasabah untuk melakukan transaksi.
 Layanan (Service) : Pilih antara SKN (Sistem Kliring
Nasional), RTGS (Real-Time gross settlement), dan Online.
 Jumlah (Amount) : Jumlah nominal yang diinginkan untuk
dilakukan transfer.
 Tujuan Transfer (Transfer To) terdiri dari 2 pilihan untuk
dipilih salah satu:
 Rekening Penerima Lain(My Beneficiary List) :
Rekening Bank lain yang pernah didaftarkan
sebelumnya.
 Rekening Penerima belum terdaftar (Beneficiary Not
In The List) : Rekening Bank lain yang belum pernah
didaftarkan sebelumnya.
 Email Penerima (Beneficiary Email) : Email notifikasi yang
akan dikirimkan ke Nasabah tujuan secara otomatis ketika
transaksi dilakukan.
 Jadwal Transfer(Transfer Schedule) : Penjadwalan transfer
yang ingin dilakukan oleh Nasabah.
 Harian (Daily) : Nasabah dapat memilih angka (1,2,3,4
dan seterusnya) yang merupakan jumlah hari dimana
instruksi transaksi ini akan dijalankan sesuai dengan
jumlah hari yang dipilih.
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 Mingguan (Weekly) : Nasabah dapat memilih
transaksi dijalankan berdasarkan hari dalam seminggu
(Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu)
setelah transaksi dijalankan maka transaksi
selanjutnya dilakukan di hari yang telah dipilih pada
minggu berikutnya secara mingguan.
 Bulanan (Monthly) : Nasabah dapat memilih angka
dalam 1 bulan (dari tanggal 1 s.d 31) dan transaksi
akan dijalankan pada tanggal yang dipilih pada bulan
berikutnya secara bulanan.
 Tanggal Berakhirnya Transfer (Recurring End Date):
menentukan
tanggal
berakhirnya
instruksi
pengulangan transaksi yang dibuat oleh Nasabah.

 Pilih tombol Continue maka halaman continue akan
ditampilkan.
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 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.

 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token
untuk dimasukan ke Security Device (Token) response code.

27

 Pilih tombol Submit dan transaksi berhasil dijalankan.
 Rekening belum terdaftar (Beneficiary Not In the List)
Buka Transfer & Payments dan pilih Domestic Transfer. Nasabah
dapat memilih rekening belum terdaftar (Beneficiary Not In the
List) dan mengisi informasi yang dibutuhkan jika Nasabah belum
memiliki daftar penerima.
 Transfer Dari (Transfer From) : Pilih nomor rekening yang ingin
digunakan Nasabah untuk melakukan transaksi.
 Layanan (Service) : Pilih antara SKN (Sistem Kliring Nasional),
RTGS (Real-Time gross settlement), dan Online.
 Jumlah (Amount) : Jumlah nominal yang diinginkan untuk
dilakukan transfer.
 Tujuan Transfer (Transfer To) terdiri dari 2 pilihan untuk
dipilih salah satu:
 Rekening Penerima Lain(My Beneficiary List) : Rekening
Bank lain yang pernah didaftarkan sebelumnya.
 Rekening Penerima belum terdaftar (Beneficiary Not In The
List) : Rekening Bank lain yang belum pernah didaftarkan
sebelumnya.
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 Pada kolom centang Save to Predefined Beneficiary jika
Nasabah ingin rekening tersebut tersimpan dalam list
penerima.
 Nick Name : Memudahkan Nasabah menamakan pemilik
rekening tujuan agar di kemudian hari dapat mencari kembali
di Rekening terdaftar (Beneficiary List).
 Account No dan Account Name merupakan nomor rekening
nasabah tujan dan nama nasabah tujuan.
 Bank : Nasabah wajib memilih Nama Bank Domestik tujuan
sesuai dengan Nomor rekening Bank Domestik tujuan
Penerima.
 Beneficiary Status dengan memilih salah satu dari Penduduk
(Resident) atau Bukan Penduduk(Non Resident).
 Beneficiary Citizenship dengan memilih salah satu dari
Kewarganegaraan(Citizen) atau Warga Negara Asing(Foreign
Citizen).
 Beneficiary Type dengan memilih salah satu dari
Individual,Corporate atau Government.
 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.
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 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token untuk
dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Email Penerima (Beneficiary Email) : Email notifikasi yang
akan dikirimkan ke Nasabah tujuan secara otomatis ketika
transaksi dilakukan.
 Jadwal Transfer(Transfer Schedule) : Penjadwalan transfer
yang ingin dilakukan oleh Nasabah.
 Harian (Daily) : Nasabah dapat memilih angka
(1,2,3,4 dan seterusnya) yang merupakan jumlah
hari dimana instruksi transaksi ini akan dijalankan
sesuai dengan jumlah hari yang dipilih.
 Mingguan (Weekly) : Nasabah dapat memilih
transaksi dijalankan berdasarkan hari dalam
seminggu (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu,
Minggu) setelah transaksi dijalankan maka transaksi
selanjutnya dilakukan di hari yang telah dipilih pada
minggu berikutnya secara mingguan.
 Bulanan (Monthly) : Nasabah dapat memilih angka
dalam 1 bulan (dari tanggal 1 s.d 31) dan transaksi
akan dijalankan pada tanggal yang dipilih pada
bulan berikutnya secara bulanan.
 Tanggal Berakhirnya Transfer (Recurring End Date):
menentukan tanggal berakhirnya instruksi
pengulangan transaksi yang dibuat oleh Nasabah.
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 Pilih tombol Confirm maka halaman confirm akan ditampilkan.
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 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.

 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token untuk
dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Pilih tombol Submit dan transaksi berhasil dijalankan.

3. Mestika Virtual Account
Transfer atau membayar tagihan melalui Virtual Account Bank
Mestika.
 Rekening terdaftar (Beneficiary List)
Buka Transfer & Payments dan pilih Mestika Virtual Account.
Nasabah dapat memilih Virtual Account Number yang telah
terdaftar.
 Dari Daftar Transfer (From Transfer List) : Pilihan untuk
melakukan transaksi dengan Virtual Account Number yang
telah didaftarkan sebebelumnya.
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 Provider (Provider) : Pilih nama Provider.
 Ke Nomor Akun Virtual (To Virtual Account Number) : Pilih
Virtual Account Number yang diinginkan untuk dilakukan
transfer.
 Jadwal Transfer(Transfer Schedule) : Penjadwalan transfer
yang ingin dilakukan oleh Nasabah.
 Pilih Continue.
 Pada transaksi Virtual Account tediri dari Full Transaction
dan Partial Transaction.
 Full Transaction: Transaksi yang akan membayarkan
semua nominal secara keseluruhan.
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 Partial Transaction : Transaksi yang dapat
membayarkan nominal tagihan secara sebagian
dengan memasukkan nilai nominal.

 Pilih tombol Confirm maka halaman confirm akan
ditampilkan.
 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.
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 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token
untuk dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Pilih tombol Submit dan transaksi berhasil dijalankan.
 Rekening belum terdaftar (Beneficiary Not In the List)
Buka Transfer & Payments dan pilih Mestika Vitual Account.
Nasabah dapat memasukkan nomor Virtual Account yang belum
terdaftar dan mengisi informasi yang dibutuhkan jika Nasabah
belum memiliki daftar penerima.
 Dari Akun (From Account) : Pilih nomor rekening yang ingin
digunakan Nasabah untuk melakukan transaksi.
 Nomor Akun Virtual (Virtual Account Number) : Input Virtual
Account Number.
 Centang Save to My Transfer List jika ingin menyimpan Virtual
Account Number untuk transaksi berikutnya (optional).
 Jadwal Transfer(Transfer Schedule) : Penjadwalan transfer
yang ingin dilakukan oleh Nasabah.
 Pilih Continue.
 Pada transaksi Virtual Account tediri dari Full Transaction dan
Partial Transaction.
 Full Transaction: Transaksi yang akan membayarkan semua
nominal secara keseluruhan.
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 Partial Transaction : Transaksi yang dapat membayarkan
nominal tagihan secara sebagian dengan memasukkan nilai
nominal.

 Pilih tombol Confirm maka halaman confirm akan ditampilkan.
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 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.

 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token untuk
dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Pilih tombol Submit dan transaksi berhasil dijalankan.
4. Bill Payment
Fitur untuk melakukan pembayaran tagihan seperti Telkompay,
HALO dan Pajak.
Bill Payment - Telkompay & HALO
 Tagihan Terdaftar (Payee List)
Pilih Transfer & Payments dan pilih Bill Payment. Nasabah dapat
memilih tagihan pembayaran tujuan yang telah terdaftar
sebelumnya di tagihan terdaftar (Payee List).
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 Payee : Nasabah dapat memilih pembayaran tagihan yang
telah terdaftar sebelumnya ataupun pernah dilakukan
pembayaran dan terdaftar di dalamnya Tagihan terdaftar
(Payee List).
 Transfer Dari (Transfer From) : Pilih nomor rekening yang ingin
digunakan Nasabah untuk melakukan transaksi.
 Jadwal Transfer(Transfer Schedule) : Penjadwalan transfer
yang ingin dilakukan oleh Nasabah.
 Harian (Daily) : Nasabah dapat memilih angka (1,2,3,4
dan seterusnya) yang merupakan jumlah hari dimana
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instruksi transaksi ini akan dijalankan sesuai dengan
jumlah hari yang dipilih.
 Mingguan (Weekly) : Nasabah dapat memilih transaksi
dijalankan berdasarkan hari dalam seminggu (Senin,
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu) setelah
transaksi dijalankan maka transaksi selanjutnya
dilakukan di hari yang telah dipilih pada minggu
berikutnya secara mingguan.
 Bulanan (Monthly) : Nasabah dapat memilih angka
dalam 1 bulan (dari tanggal 1 s.d 31) dan transaksi akan
dijalankan pada tanggal yang dipilih pada bulan
berikutnya secara bulanan.
 Tanggal Berakhirnya Transfer (Recurring End Date):
menentukan tanggal berakhirnya instruksi pengulangan
transaksi yang dibuat oleh Nasabah.
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 Pilih tombol Continue maka halaman confirm akan
ditampilkan.

 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.
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 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token untuk
dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Pilih tombol Submit dan transaksi berhasil dijalankan.

 Tagihan belum terdaftar (Payee Not In the List)
Pilih Transfer & Payment dan submenu “Bill Payment” dan pilih
“Payee not in the list” dan isi informasi yang disediakan sesuai
pembayaran yang Nasabah ingin lakukan jika Nasabah belum
memilki pembayaran sesuai dan pembayaran yang terdaftar
sebelumnya.
 Kategori Institusi (Institution Category) : Nasabah wajib
memilih salah satu dari kategori Institusi sesuai dengan
pembayaran tagihan yang ingin dilakukan Nasabah.
 Institusi (Institution) : Nasabah wajib memilih salah satu dari
Institusi sesuai dengan pembayaran tagihan yang ingin
dilakukan Nasabah.
 Nama penerima pembayaran (Nickname) : Penamaan yang
dilakukan oleh Nasabah agar dapat tersimpan di data (Payee
List) jika mencentang kotak Simpan ke daftar (Save to Payee
List) dan memudahkan transaksi pembayaran jika dilakukan di
kemudian hari oleh Nasabah.
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 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.

 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token untuk
dimasukan ke Security Device (Token) response code.
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 Transfer Dari (Transfer From) : Pilih nomor rekening yang ingin
digunakan Nasabah untuk melakukan transaksi.
 Jadwal Transfer(Transfer Schedule) : Penjadwalan transfer
yang ingin dilakukan oleh Nasabah.
 Pilih tombol Continue maka halaman confirm akan
ditampilkan.

 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.
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 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token untuk
dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Pilih tombol Submit dan transaksi berhasil dijalankan.

Bill Payment – Penerimaan Negara
Pada pembayaran perimaan negara hanya memiliki opsi tagihan
belum terdaftar saja(Payee Not In the List).
 Tagihan belum terdaftar (Payee Not In the List)
Pilih Transfer & Payment dan submenu “Bill Payment” dan pilih
“Payee not in the list” dan isi informasi yang disediakan sesuai
pembayaran yang Nasabah ingin lakukan .
 Memilih State Revenue pada Institution Category.
 Memilih Penerimaan Negara pada Institution.
 Input Billing Code.
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 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.

 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token untuk
dimasukan ke Security Device (Token) response code.
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 Dari Rekening (Payment From) : Pilih nomor rekening yang ingin
digunakan Nasabah untuk melakukan transaksi.
 Jadwal Transfer(Payment Schedule) : Penjadwalan transfer yang
ingin dilakukan oleh Nasabah.
 Pilih tombol Continue maka halaman confirm akan ditampilkan.

 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.
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 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token untuk
dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Pilih tombol Submit dan transaksi berhasil dijalankan.
 Setelah transaksi selesai nasabah dapat mencetak Bukti
Penerimaan Negara dengan menekan tombol print.

5. Purchase
Fitur untuk Nasabah melakukan pembelian terhadap transaksi yang
disediakan oleh pihak Bank.
 Pembelian Terdaftar (Beneficiary In the List)
Pilih Transfer & Payment dan submenu “Purchase” dengan
mengisi pembayaran yang Nasabah pernah daftarkan
sebelumnya.
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 Total Bayar (Amount) : Pemilihan salah satu nominal yang
akan dibeli oleh Nasabah untuk Institusi dan nomor
pembelian yang telah diisi dengan tepat sebelumnya.
 Transfer Dari (Transfer From) : Pilih nomor rekening yang ingin
digunakan Nasabah untuk melakukan transaksi.
 Jadwal Transfer(Transfer Schedule) : Penjadwalan transfer
yang ingin dilakukan oleh Nasabah.
 Harian (Daily) : Nasabah dapat memilih angka
(1,2,3,4 dan seterusnya) yang merupakan jumlah
hari dimana instruksi transaksi ini akan dijalankan
sesuai dengan jumlah hari yang dipilih.
 Mingguan (Weekly) : Nasabah dapat memilih
transaksi dijalankan berdasarkan hari dalam
seminggu (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu,
Minggu) setelah transaksi dijalankan maka transaksi
selanjutnya dilakukan di hari yang telah dipilih pada
minggu berikutnya secara mingguan.
 Bulanan (Monthly) : Nasabah dapat memilih angka
dalam 1 bulan (dari tanggal 1 s.d 31) dan transaksi
akan dijalankan pada tanggal yang dipilih pada
bulan berikutnya secara bulanan.
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 Tanggal Berakhirnya Transfer (Recurring End Date):
menentukan tanggal berakhirnya instruksi
pengulangan transaksi yang dibuat oleh Nasabah.

 Pilih tombol Confirm maka halaman confirm akan ditampilkan.

 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.
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 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token untuk
dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Pilih tombol Submit dan transaksi berhasil dijalankan.
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 Pembelian Belum Terdaftar (Beneficiary Not In the List)
Pilih Transfer & Payment dan submenu “Purchase” dan pilih
“Payee not in the list” dan isi informasi yang disediakan sesuai
pembelian yang ingin Nasabah lakukan.
 Kategori Institusi (Institution Category) : Nasabah wajib
memilih salah satu dari kategori Institusi sesuai dengan
pembelian yang ingin dilakukan Nasabah.
 Institusi (Institution) : Nasabah wajib memilih salah satu dari
Institusi sesuai dengan pembelian yang ingin dilakukan
Nasabah.
 Nama penerima pembayaran (Nickname) : Penamaan yang
dilakukan oleh Nasabah agar dapat tersimpan di data (Payee
List) jika mencentang kotak Simpan ke daftar (Save to Payee
List) dan memudahkan transaksi pembelian jika dilakukan di
kemudian hari oleh Nasabah.
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 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.

 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token untuk
dimasukan ke Security Device (Token) response code.
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 Total Bayar (Amount) : Pemilihan salah satu nominal yang
akan dibeli oleh Nasabah untuk Institusi dan nomor
pembelian yang telah diisi dengan tepat sebelumnya
 Transfer Dari (Transfer From) : Pilih nomor rekening yang ingin
digunakan Nasabah untuk melakukan transaksi.
 Jadwal Transfer (Transfer Schedule) : Penjadwalan transfer
yang ingin dilakukan oleh Nasabah.
 Pilih tombol Confirm maka halaman confirm akan ditampilkan.
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 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.

 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token untuk
dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Pilih tombol Submit dan transaksi berhasil dijalankan.
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6. Pembatalan Transfer Terjadwal (Future Transaction Update)
Menampilkan dan membatalkan transaksi yang terjadi di masa
mendatang yang telah dilakukan oleh Nasabah.
 Memilih salah satu Beneficiary kemudian memilih tombol
Discard untuk membatalkan transaksi masa mendatang.
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7. Status Transaksi (Transaction Status)
Menampilkan status dari transaksi yang dilakukan oleh Nasabah
dan diperlihatkan supaya Nasabah dapat dengan mudah melihat
status transaksi telah dilakukan sebelumnya.
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8. Rekening Terdaftar (Predefined Beneficiary)
Menampilkan, menambah, menghapus dan mengubah rekening
yang terdaftar dan terdapat dalam User ID Nasabah (rekening In
house dan rekening Domestic).
 Cari (Search) : menampilkan rekening yang terdaftar
sebelumnya.
 Tambah (Add) : menambah rekening baik rekening Mestika
maupun rekening bank lain.
 Account No : no rekening bank Mestika atau no
rekening bank lain.
 Beneficiary Email : email dari nasabah penerima
transaksi.
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 Menggunakan Security Device (Token) input code
untuk dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi
token dari smartphone nasabah.

 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi
token untuk dimasukan ke Security Device (Token)
response code.

 Pilih tombol Confirm maka rekening tujuan akan
terdaftar.
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 Hapus (Delete) : menghapus rekening baik rekening Mestika
maupun rekening bank lain.
 Ubah (Edit) : mengubah informasi rekening bank lain.
 Memilih account no yang mau diubah.
 Memilih tombol Edit.

 Menggunakan Security Device (Token) input code
untuk dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi
token dari smartphone nasabah.
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 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi
token untuk dimasukan ke Security Device (Token)
response code.

 Informasi rekening bank lain berhasil diubah.
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9. Daftar Tagihan dan Pembelian (Bill Payment Payee and Purchase
Payee)
 Daftar Tagihan (Bill Payment Payee)
Menambah, mengurangi, dan merubah daftar pembayaran yang
terdapat dalam Bill Payment Payee.
 Cari (Search) : Berguna untuk mencari Daftar tagihan yang
telah tersimpan sebelumnya terdapat di dalam daftar (List).
 Tambah (Add) : Menambah Daftar tagihan yang akan berguna
bagi Nasabah jika melakukan transaksi pembayaran tagihan di
kemudian hari.
 Memilih Institution Category dan Institution.
 Mengisi Nick Name dan no billing.
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 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.

 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token
untuk dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Daftar tagihan berhasil ditambah.
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 Hapus (Delete) : Menghapus daftar tagihan yang terdapat
sebelumnya.
 Mencentang record institution dan pilih tombol Delete.

 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.
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 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token
untuk dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Daftar tagihan berhasil dihapus.
 Ubah (Edit) : Mengubah daftar tagihan yang sebelumnya
sudah terdapat di dalamnya dengan cara mengklik daftar
tagihan yang dituju dan merubah bagian yang diinginkan oleh
Nasabah.
 Memilih record institution dan memilih tombol Edit.
 Mengubah no billing.
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 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.

 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token
untuk dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Informasi daftar tagihan berhasil diubah.
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 Daftar Pembelian (Purchase Payee)
Menambah, mengurangi, dan merubah daftar pembelian yang
terdapat dalam Purchase Payee.
 Cari (Search) : Berguna untuk mencari Daftar pembelian yang
telah tersimpan sebelumnya terdapat di dalam daftar (List).
 Tambah (Add) : Menambah Daftar pembelian yang akan
berguna bagi Nasabah jika melakukan transaksi pembelian di
kemudian hari.
 Memilih Institution Category dan Institution.
 Mengisi Nick Name dan no billing.
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 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.

 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token
untuk dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Daftar pembelian berhasil ditambah.
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 Hapus (Delete) : Menghapus daftar pembelian yang terdapat
sebelumnya.
 Memilih record institution dan memilih tombol delete.

 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.
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 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token
untuk dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Daftar pembelian berhasil dihapus.
 Ubah (Edit) : Mengubah daftar pembelian yang sebelumnya
sudah terdapat di dalamnya dengan cara mengklik daftar
pembelian yang dituju dan merubah bagian yang diinginkan
oleh Nasabah.
 Memilih record institution dan memilih tombol Edit.
 Mengubah no billing institution.
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 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.

 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token
untuk dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Informasi daftar pembelian berhasil diubah.
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Pengaturan (Preferences)
1. Ubah Kata Sandi (Change Password)
Nasabah dapat merubah kata sandi saat ini jika dianggap tidak
aman di menu preferences dan sub menu change password.
 Password Sekarang (Current Password) : Nasabah wajib
memasukkan password sekarang pada saat login ke e-Mestika.
 Passsword Baru (New Password) : Kolom dimana Nasabah
memasukkan sandi baru untuk digunakan pada waktu login
berikutnya di e-Mestika.
 Konfirmasi Passsword Baru (Confirm New Password) : Kolom
dimana Nasabah memasukkan sandi baru sekali lagi sesuai
dengan Password baru diatas untuk konfirmasi.
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 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.

 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token untuk
dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Password berhasil diubah.
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2. Atur Nama Alias Rekening (Account Maintenance)
Menambah dan mengurangi serta menggunakan penamaan pada
account yang ditampilkan ataupun digunakan pada e-Mestika.
 Nama Alias (Nick Name) : Menamakan suatu rekening tertentu
dengan nama yang diinginkan oleh Nasabah agar dapat
digunakan atau dicari di kemudian hari.
 Aktivasi (Activation) : Mencentang bila Nasabah ingin rekening
tersebut dapat digunakan di Internet Banking dan begitu juga
sebaliknya.
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 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token dari
smartphone nasabah.

 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token untuk
dimasukan ke Security Device (Token) response code.

 Update rekening berhasil.
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3. Personalisasi (Personalization)
Merubah alamat email, menu mobile banking, dan LLD Information.
 Email : Menampilkan Email yang sedang dipakai Nasabah untuk
kepentingan e-Mestika.
 Ubah (Edit) : mengubah Correspondent Email Address
dan pilih tombol confirm.
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 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token
dari smartphone nasabah.

 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token
untuk dimasukan ke Security Device (Token) response
code.

 Correspondent Email Address berhasil diubah.
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 Mobile Banking : Menampilkan menu-menu yang dimunculkan di
mobile banking.
 Ubah (Edit) : menambah atau mengurangi menu yang
ada pada Mobile Banking.
 Mencentang bila Nasabah ingin menu tersebut dapat
dimunculkan di Mobile Banking dan begitu juga
sebaliknya kemudian pilih Confirm.

 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token
dari smartphone nasabah.
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 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token
untuk dimasukan ke Security Device (Token) response
code.

 Menu pada Mobile Banking berhasil diubah.
 LLD Information : Memperlihatkan status LLD Nasabah.
 Ubah (Edit) : mengubah informasi dari LLD Nasabah.
 Memilih LLD Status, LLD Citizenship, dan Remitter
Category dan pilih tombol confirm.
 Menggunakan Security Device (Token) input code untuk
dimasukan ke Challenge yang ada pada aplikasi token
dari smartphone nasabah.
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 Menggunakan Response yang muncul di aplikasi token
untuk dimasukan ke Security Device (Token) response
code.

 Informasi LLD Nasabah berhasil diubah.
Informasi(Inquiry)
1. Batas Waktu Transaksi (System Cut-Off Time)
Melihat sistem batas waktu terakhir dari perhitungan pertanggalan
di e-Mestika.
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2. Informasi Nilai Tukar (Forex Rate Inquiry)
Informasi Kurs Mata Uang Asing dapat dilihat pada menu
Informasi(Inquiry) – Infromasi Nilai Tukar(Forex Rate Inquiry).

3. Informasi Suku Bunga (Interest Rate Inquiry)
Informasi Suku Bunga dapat dilihat Nasabah pada bagian Informasi
(Inquiry) – Informasi Suku Bunga(Interest Rate Inquiry).
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4. Riwayat Transaksi Online(Online Transaction Detail)
Menampilkan transaksi online yang dilakukan oleh Nasabah secara
detail dengan penyeleksi tanggal dan jenis transaksi yang dilakukan
oleh Nasabah.
 Aktivitas Finansial (Financial Activity) : Menampilkan hanya
aktivitas yang bersifat transaksi keuangan yang dilakukan oleh
Nasabah di e-Mestika.
 Aktivitas Non Finansial (Non Financial Activity) : Menampilkan
hanya aktivitas yang bukan bersifat transaksi keuangan yang
dilakukan oleh Nasabah di e-Mestika.
 Nomor Rekening (Account) : Nasabah memilih nomor rekening
sebagai panduan tujuan dalam mencari transaksi di e-Mestika.
 Fungsi (Function) : Memilih jenis transaksi secara spesifik untuk
mencari transaksi yang pernah dilakukan Nasabah di e-Mestika.
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Permintaan (Request)
Menu yang berisikan tentang permintaan Nasabah akan Mobile Token.
Perangkat Keamanan (Authentication Device Token)
Berisikan Instruksi, tata cara meminta, mengaktifkan, serta cara
mereplace mobile token Nasabah di e-Mestika.
• Cara penggunaan (How to) : Menjelaskan cara dan prosedur
Nasabah dapat mengaktifkan token dengan baik dan benar.
• Pendaftaran (Request) : Nasabah dapat melakukan pendaftaran
mobile banking dengan memilih jenis perangkat (device) dan
memasukkan kata sandi dan mengunduh serta memasukkan ke
dalam perangkat dan memakainya di perangkat Nasabah.
• Mengisi Password sementara dan klik download QR code.
• Menggunakan scan QR Code yang ada pada aplikasi token
smartphone.

• Mengisi verifikasi Passphrase, informasi PIN dan mobile
phone.
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• Nasabah akan mendapatkan 16 digit token signature dan
menyerahkannya pada customer service Bank Mestika.

• Pihak Bank akan memberikan informasi terkait token
signature yang telah didaftarkan kemudian nasabah
melakukan pengaktifan pada menu Activate.
• Pengaktifan (Activate) : Nasabah dapat mengaktifan sendiri token
dengan mengklik tombol active dan sebelumnya memberitahukan
token signature dari perangkat Nasabah ke pihak Bank.

• Penggantian (Replace) : Menu yang berfungsi untuk mengganti
perangkat Nasabah jika terjadi masalah pada pada perangkat
Nasabah dengan memilih alasan penggantian dan Mobile Platform
dari perangkat Nasabah serta mengunduh dan melakukan proses
seperti proses permintaan token.
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• Memilih Replacement Reason dan Mobile Platform.
• Mengisi Password sementara dan klik download QR code.
• Mengisi verifikasi Passphrase, informasi PIN dan mobile
phone.
• Nasabah akan mendapatkan 16 digit token signature dan
menyerahkannya pada customer service Bank Mestika.
• Pihak Bank akan memberikan informasi terkait token
signature yang telah didaftarkan kemudian nasabah
melakukan pengaktifan pada menu Activate.
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E-Statement
Menu ini untuk mengunduh rekening koran atau e-statement. Rekening
koran ini dapat dipilih berdasarkan period yang ditentukan.
Berikut Menu e-statement dengan keterangannya:
1. Account No: nasabah dapat memilih rekening untuk rekening
korannya.
2. Period: Rekening koran dapat dipilih berdasarkan periodnya.
3. Download: nasabah klik tombol download ini untuk mengunduh
rekening koran berdasarkan account no dan period.

Kontak Layanan (Call Center)
Kontak Layanan / Mestika Call Center dapat dihubungi dengan nomor
telepon 14083 atau mendatangi Cabang Bank Mestika terdekat.
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