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bayar ePBB Pelalawan 
lebih mudah melalui bank mandiri 

Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda. 

mandiri call 14000 

saatnya bayar pajak, saatnya mandiri 



 
 
 

 
mandiri atm 
 
 Pilih menu BAYAR/BELI, kemudian pilih  PENERIMAAN 

NEGARA, kemudian LAINNYA / e-PBB 
 Masukkan kode perusahaan/institusi  :  50007 
 Masukkan No Objek Pajak   ( Format 1404xxxxxxxxxxxxx ) 
 Masukkan Tahun 
 Tekan tombol BENAR 
 Layar menampilkan NOP, Nama, Tahun, Alamat , 

Kecamatan dan Tagihan  kemudian tekan ”1” jika telah 
sesuai. 

 Tekan YA untuk melakukan pembayaran  
 Secara otomatis resi ATM akan tercetak dan agar disimpan 

sebagai bukti pembayaran yang sah. 

 

mandiri online  
 
 Akses ke website Bank Mandiri : www.bankmandiri.co.id 
 Pada halaman kanan atas pilih link Mandiri Online, kemudian 

klik Login.  
 Atau download aplikasi mandiri online dari Playstore/Appstore 
 Masukkan User dan PIN kemudian klik Masuk 
 Pada menu utama, Pilih menu  PEMBAYARAN kemudian pilih 

menu PENERIMAAN NEGARA. 
 Pilih rekening pembayaran, kemudian pilih penyedia jasa e-PBB 
 Masukkan No Objek Pajak   (  Format :  1404xxxxxxxxxx) 
 Kemudian masukkan Tahun 
 Kemudian klik lanjutkan, layar akan menampilkan NOP, Nama , 

Tahun, Alamat, Kecamatan  dan Tagihan  Pilih dan Klik 
Tagihan yang dibayar, kemudian pilih LANJUTKAN 

 Masukkan Challenge Number yang diperoleh dari SMS OTP di 
HP ke Token, Kemudian Respon Number yang diperoleh 
dimasukkan ke Mandiri Online dan tekan KIRIM 

 Atau MPIN jika menggunakan mandiri online app 
 Hasil transaksi dapat disimpan dan dicetak sebagai bukti 

pembayaran yang sah. 

 

mandiri cash management 

 Nasabah terdaftar sebagai user MCM ( Mandiri Cash 
Management ) atau MIB ( Mandiri Internet Bisnis ). 

 Login sebagai maker  ke alamat website 
mcm.bankmandiri.co.id/corp  atau mib.bankmandiri.co.id/sme 

 Pada menu utama, Pilih menu BILL PAYMENT kemudian sub 
menu BILL PAYMENT. 

 Pilih rekening yang akan digunakan untuk bertransaksi melalui 
FROM ACCOUNT. 

 
 

cara bayar e-pbb Pelalawan 

https://mcm.bankmandiri.co.id/corp


 
 

 Pilih New Entry  : 
      Institution Category  :Tax 
      Institution  :50007 E-PBB    
 Masukkan NOP  :( Format 1404xxxxxxxxx)  
 Masukkan Tahun pembayaran, kemudian klik continue  
 Kemudian Klik Confirm, Layar Akan menampilkan NOP, Nama, 

Tahun, Alamat, Kecamatan dan Total. 
 Jika data telah sesuai, Klik tombol ” Confirm”  kemudian ”OK”  
 Login sebagai user Approver, kemudian di menu Pending Task 

akan muncul transaksi yang harus disetujui 
 Muncul Challenge Code, dan masukkan ke token 
 Masukkan Respon number yang diperoleh dari token lalu klik 

tombol ”Kirim” 
 Tunggu respons dari sistem untuk status transaksi, jika berhasil 

dapat dicetak bukti pembayaran. 
 

kantor cabang  mandiri 

 Datang ke Kantor Cabang Bank Mandiri terdekat, infokan ke 
petugas bahwa akan melakukan pembayaran ePBB – 50007 

 Nasabah mengisi form Multi Payment dengan lengkap sbb : 
Nama Perusahaan Penyedia  : E-PBB  
No. Pelanggan/ No. MVA : isi dengan NOP + Tahun 
Penyetor   : Nama Customer 
Alamat   : Alamat Customer 
Tujuan Transaksi  : Pembayaran PBB  
Jumlah dan Terbilang  : Sesuai tagihan 

 Pembayaran dapat menggunakan Uang Tunai atau Cek Mandiri 
 Menyerahkan slip dan menginformasikan kepada Teller untuk 

pembayaran mandiri e-PBB  Pemkab Pelalawan  dengan 
kode Bill Payment – 50007 

 Teller akan menginformasikan NOP, Nama, Tahun, Alamat , 
Kecamatan dan Tagihan. 

 Sebagai Bukti pembayaran, Nasabah menerima slip dan advis 
yang telah di validasi 

 
 

 

 

   saatnya bayar pajak, saatnya mandiri 

    info lebih lanjut hubungi mandiri call 14000  
 

 
 
 

Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda. 


