
Menginstall menu SMS Banking Bukopin di HP  

Masuk ke Google Play 

Store (untuk Android) 

dan menu AppStore 

(untuk IPhone) 

 

Cari dengan nama 

aplikasi SMS Banking 

Bukopin 

 

 



Setelah aplikasi 

SMS Banking 

Bukopin 

ditemukan, 

install aplikasi 

tersebut 

 

 



Setelah instalasi 

telah selesai 

dilakukan, maka 

aplikasi SMS 

Banking Bukopin 

dapat 

dimanfaatkan oleh 

nasabah 



Fitur New SMS Banking Bukopin 

Informasi 

Fitur informasi terdiri dari info kurs, 

saldo, info transaksi, tagihan, 

layanan produk perbankan, giro, 

deposito, tabungan hingga nomor-

nomor kode Bank yang diinginkan 

Aplikasi New SMS Banking Bukopin terdiri dari lima fitur 

penggunaan seperti Informasi, Pembayaran Tagihan, Isi Ulang Pulsa, 

Transfer hingga fasilitas fitur penggunaan PIN 



Pembayaran 

 

Terdiri dari pembayaran listrik, kartu 

kredit, perusahaan air minum, 

pembayaran pulsa telepon atau 

internet dan sebagainya 



Pembelian 

 

Terdiri dari pembelian token listrik, 

pembelian pulsa telepon/internet 

dan sebagainya 



Transfer Dana 

 

Merupakan fasilitas transaksi 

pengiriman dana baik sesama akun 

Bank Bukopin ataupun transfer dana 

ke akun bank lain 



Perubahan Nomor PIN 

 

Gunakan fitur ini untuk permintaan 

penggantian nomor PIN yang 

diinginkan 



Contoh Penggunaan Layanan Fitur 

Layanan Fitur Transfer Dana 

 

Setelah membuka aplikasi New SMS Banking 

Bukopin maka  nasabah akan dihadapkan 

pada pilihan awal seperti yang terlampir di 

sebelah ini. 

 

Pilih ikon transfer pada tampilan awal 

aplikasi yang tersaji. 



Terdapat 2 pilihan tujuan transfer 

dana nasabah, sesama akun Bank 

Bukopin atau ke Bank Lainnya.  

Pilih tujuan Bank yang diinginkan. 



Sesama Bank Bukopin 

 

Setelah memilih maka akan muncul tampilan 

seperti yang tersaji pada gambar di samping 

ini. Masukkan nomor rekening tujuan, pilih 

jenis tabungan (tabungan atau giro), lalu 

masukkan nominal uang yang akan 

ditransfer, terakhir masukkan PIN SMS 

Banking Bukopin. Dan permintaan 

pemindahbukuan dapat dilakukan. 



Bank Lain 

 

Pilih kode Bank tujuan, masukkan nomor 

rekening tujuan, masukkan nominal uang 

yang akan ditransfer, terakhir masukkan 

nomor PIN SMS Banking Bukopin. Dan 

permintaan fund transfer dapat dilakukan. 



Konfirmasi 

 

Setelah permintaan transfer dilakukan, maka 

nasabah dapat menerima konfirmasi berisi 

kode transaksi yang harus dimasukkan pada 

kolom yang terlampir pada gambar di 

samping.  

Pilih tanda setuju dan pastikan proses 

konfirmasi telah selesai dilakukan 


