Cara Daftar M Banking BCA dan SMS Banking BCA
Apakah Anda nasabah bank Bank Central Asia atau disingkat BCA? Kalau iya, Anda
dapat menikmati beragam fasilitas atau layanan bank ini. Bukan hanya melalui
kantor-kantor cabang BCA terdekat di kota Anda, pelayanan bank ini bisa Anda
nikmati dari mana saja. Salah satunya adalah dari telepon genggam Anda sendiri.
Nama layanan yang bisa dipakai di telepon genggam adalah Mobile dan SMS Banking
BCA. Keduanya sama-sama bisa digunakan dari mana saja, meskipun memiliki
perbedaan mendasar. Mobile Banking dapat bekerja dalam jaringan internet,
sedangkan SMS Banking bekerja melalui SMS—tanpa perlu adanya internet. Berikut
adalah cara daftar M Banking BCA dan SMS Banking BCA.

Cara Daftar Mobile Banking BCA
Layanan Mobile Banking BCA atau kerap disingkat menjadi m-BCA mempermudah
Anda dalam melakukan transaksi perbankan melalui HP. Berbagai transaksi bisa
dilakukan melalui aplikasi ini, misalnya melakukan transfer, mengecek saldo dan
mutasi, dan membayar tagihan. Untuk bisa menggunakan fasilitas tersebut, Anda
perlu melakukan pendaftaran.
Pada dasarnya, pendaftaran Mobil Banking BCA dibagi menjadi tiga tahap.
1. Anda melakukan pendaftaran melalui mesin ATM
Tujuannya untuk memberi tahu sistem BCA bahwa rekening Anda ingin
didaftarkan ke sistem Mobile Banking.
2. Anda mengunduh dan memasang aplikasi m-BCA di telepon genggam
Setelah berhasil terpasang, Anda sudah bisa mengakses informasi tentang
rekening.
3. Anda datang ke kantor cabang BCA untuk aktivasi transaksi keuangan
Setelah melakukan tahap ketiga ini, Mobile Banking Anda tidak hanya bisa
dipakai untuk mengecek informasi, tetapi juga bisa dipakai untuk melakukan
pembayaran atau transfer. Kalau tidak membutuhkan transaksi keuangan,
Anda bisa mengabaikan tahap ketiga ini.
Selanjutnya, akan dibahas cara daftar M Bankng BCA dan SMS Banking BCA
secara mendetail. Dimulai dari pendaftaran Mobile Banking BCA tahap pertama
melalui mesin ATM berikut ini.
•

•
•
•

Siapkan nomor telepon yang ingin dihubungkan dengan Mobile Banking
Anda. Pastikan nomor tersebut aktif. Catat jika Anda tidak hafal nomor
tersebut dan bawa catatan tersebut ke ATM.
Masukkan kartu debit BCA Anda ke mesin ATM, lalu ketik PIN Anda.
Pada menu utama, pilih “Daftar E-Banking/Autodebet”
Pilih “Mobile Banking”, kemudian tekan “YA”.

•
•

Masukkan nomor telepon Anda, lalu tekan “BENAR”.
Masukkan enam angka yang akan Anda pakai sebagai PIN, kemudian tekan
“Benar”. Masukkan PIN tersebut sekali lagi untuk melakukan konfirmasi,
tekan “Benar” lagi, kemudian pendaftaran selesai.

Sebagai catatan, jangan sampai Anda lupa PIN tersebut karena Anda akan
memakainya lagi ketika Anda melakukan pendaftaran tahap kedua melalui aplikasi
di gadget Anda. Berikut cara memasang aplikasi tersebut.
•
•
•
•
•
•

•

Siapkan gadget yang sudah terhubung dengan internet. Pastikan koneksinya
lancar agar proses pendaftaran berjalan lancar juga.
Unduh dan pasang aplikasi Mobile Banking BCA di Play Store, App Store, atau
BlackBerry World di gadget Anda.
Setelah terpasang di gadget Anda, jalankan aplikasi tersebut. Pada layar
utama, terdapat pilihan m-BCA, klikBCA, dan InfoBCA. Pilih m-BCA.
Muncul laman Syarat dan Ketentuan. Baca lalu geser ke bawah sampai Anda
menemukan pilihan “ACCEPT”. Klik pilihan tersebut.
Masukkan nomor yang tertulis di kartu debit Anda (enam belas angka), klik
“Send”.
Masukkan kode akses, terdiri dari enam karakter dan salah satunya harus
berupa huruf. Misalnya, 12345F atau C34567. Kode ini akan jadi password
Anda untuk masuk ke akun Mobile Banking BCA. Klik “Send”.
Masukkan enam angka PIN yang Anda buat ketika melakukan pendaftaran di
mesin ATM, kemudian klik “OK”. Pendaftaran pun selesai.

Tahap ketiga adalah berkunjung langsung ke kantor BCA untuk meminta petugas
membuka akun Mobile Banking Anda untuk transaksi keuangan. Pastikan Anda
datang ketika jam kerja pada hari Senin-Jumat, kecuali tanggal merah atau libur
nasional.

Cara Daftar SMS Banking BCA
Cara daftar M Banking BCA dan SMS Banking BCA tidak berbeda jauh. Untuk
melakukan pendaftaran SMS Banking, Anda juga bisa melakukannya melalui ATM
dan kantor cabang BCA. Berikut adalah cara selengkapnya untuk melakukan
pendaftaran melalui ATM.
•
•
•
•
•
•

Masukkan kartu debit Anda ke mesin ATM, kemudian tekan PIN ATM Anda.
Akan tampil menu utama, pilih “Daftar E-Banking/Autodebet”.
Pilih “SMS BCA”, maka akan tampil klausula penggunaan SMS BCA.
Masukkan nomor telepon yang akan Anda gunakan. Pastikan nomor telepon
ini masih aktif atau bisa digunakan.
Akan tampil layar yang meminta Anda memasukkan kode akses, buat kode
akses Anda. Kode terdiri dari empat angka sesuai pilihan.
Akan muncul layar kode akses lagi, masukkan ulang empat angka kode akses
Anda, kemudian klik “Benar”.

•
•

Akan muncul klausula tentang larangan untuk memberi tahu kode akses
Anda kepada orang lain. Pilih “Ya”.
Pendaftaran selesai. Mesin ATM akan mengeluarkan struk sebagai bukti
pendaftaran Anda.

Untuk bisa menggunakan SMS Banking BCA, nomor yang dipakai harus ada
pulsanya. Sebabnya, transaksi menggunakan SMS Banking BCA membutuhkan biaya
sekitar Rp500-Rp1.670, tergantung pada operator yang Anda gunakan. Selain itu,
transaksi SMS Banking tidak dapat digunakan ketika terjadi masalah pada operator
Anda. Jadi, sebelum bertransaksi, pastikan nomor Anda sedang tidak mengalami
gangguan seperti sinyal lemah atau lainnya.
Setiap kali akan menggunakan SMS Banking, Anda harus mengirim SMS ke 69888.
Isi SMS harus sesuai dengan petunjuk. Misalnya, untuk mengecek saldo rekening,
Anda harus mengetik Saldo(Spasi)(Kode Akses), kemudian kirim ke 69888. Anda
dapat menggunakan SMS Banking BCA untuk keperluan lain seperti membeli pulsa
atau mengecek mutasi rekening. Kode perintah SMS selengkapnya dapat Anda
dapatkan di situs resmi BCA.
Itulah cara daftar M Banking BCA dan SMS Banking BCA yang akan
mempermudah aktivitas perbankan Anda. Anda bisa memilih untuk menggunakan
salah satu atau keduanya sekaligus.

