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Telkomsel menjalin kolaborasi bersama BCA Digital dengan mengintegrasikan layanan perbankan
digital end-to-end (e2e) antara aplikasi mobile financial services Telkomsel redi dengan digital
banking blu.
Kolaborasi kedua layanan ini memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan perbankan blu
dari aplikasi Telkomsel redi, seperti pembukaan dan pengelolaan rekening blu, transfer, cek saldo,
transaksi menggunakan QRIS, pembelian pulsa hingga menikmati beragam promo dan reward
ekslusif yang dihadirkan bagi pengguna.
Sebagai apresiasi bagi pelanggan, Telkomsel memberikan bebas kuota data sebesar 10GB dan dari
BCA Digital memberikan bonus saldo sebesar Rp50.000 bagi nasabah yang melakukan pembukaan
rekening dan transaksi di redixblu selama periode promo yaitu 28 – 31 Oktober 2021.

Jakarta, 28 Oktober 2021 – Menguatkan komitmen sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan
di Indonesia, Telkomsel terus mengambil peran signifikan untuk menghadirkan ragam inovasi produk dan
layanan digital, termasuk mendorong kolaborasi lintas sektor yang lebih luas guna membuka peluang
akselerasi gaya hidup digital, terutama dalam mendukung aktivitas keuangan digital yang inklusif dan
merata. Dalam rangka memperingati semangat Hari Sumpah Pemuda, Telkomsel dan BCA Digital
berkolaborasi untuk mengintegrasikan layanan perbankan digital end-to-end (e2e) antara aplikasi mobile
financial services Telkomsel redi dengan layanan digital banking blu by BCA Digital untuk membantu lebih
banyak orang mewujudkan #WacanaJadiNyata.
Direktur Planning & Transformation Telkomsel Wong Soon Nam mengatakan, “Sebuah kebanggaan bagi
Telkomsel dapat menjalin kolaborasi bersama BCA Digital, dimana keduanya merupakan perusahaan
dengan reputasi ternama di sektor industri masing-masing di Indonesia. Kolaborasi inovatif yang kali ini
dihadirkan melalui aplikasi Telkomsel redi dan blu diharapkan dapat semakin mengintegrasikan layanan
perbankan dan telekomunikasi melalui pemanfataan teknologi digital terkini dalam satu layanan aplikasi.
Kami percaya, upaya bersama ini akan semakin mendorong inklusi layanan keuangan digital yang lebih
merata, dengan tetap mendorong fitur layanan yang menarik dan aman bagi seluruh masyarakat.”
Kolaborasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan perbankan blu dari aplikasi
Telkomsel redi, seperti pembukaan dan pengelolaan rekening blu, cek saldo, melakukan transaksi secara
aman berkat integrasi nomor ponsel pengguna, serta beragam promo dan reward ekslusif untuk
pengguna. Seluruh integrasi fitur layanan tersebut akan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat
untuk mendapatkan pengalaman aktivitas keuangan digital terbaik, sesuai kebutuhan terhadap layanan
perbankan.
Direktur Utama BCA Digital Lanny Budiati menjelaskan, “Dalam merealisasikan misi BCA Digital sebagai
Bank-as-a-Service untuk membangun ekosistem digital yang berkelanjutan di Indonesia, kami fokus
berkolaborasi dengan expertise dari setiap industri. Sebagai yang terdepan di bidangnya, Telkomsel
merupakan mitra kerjasama ideal bagi BCA Digital untuk tumbuh bersama dan memberikan seamless
banking experience yang lebih mudah dan nyaman bagi nasabah blu maupun pengguna redi. Selain itu,
dalam rangka memperingati semangat Hari Sumpah Pemuda di tahun ini, kami ingin lebih banyak generasi

anak muda punya kebebasan dalam mengatur keuangan, bertransaksi, dan pada akhirnya kebebasan
meraih mimpi.”
Guna memberikan apresiasi bagi pelanggan yang ingin menikmati kolaborasi layanan tersebut, Telkomsel
memberikan kuota data sebesar 10 GB dan BCA Digital memberikan bonus saldo Rp50.000 bagi nasabah
yang membuka rekening melalui redixblu dalam periode promo yaitu tanggal 28-31 Oktober 2021.
Kedepannya beragam program loyalty dan reward akan terus dihadirkan redixblu untuk memberikan lebih
banyak lagi pengalaman akses keuangan digital bagi pelanggan.
Telkomsel redi merupakan aplikasi digital yang memiliki beragam fitur unggulan sehingga memungkinkan
pengguna untuk mengakses rekening tabungan yang dimiliki, melakukan pembayaran menggunakan kode
QRIS, split bill, hingga mengirim uang menggunakan nomor ponsel ke pemilik rekening. Beragam
keunggulan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan pengguna dalam transaksi perbankan
digital. Informasi lebih lanjut mengenai aktivasi Telkomsel redi dan lainnya dapat diakses melalui tautan
tsel.me/redi-page.
“Kami akan terus berinovasi dalam memberikan solusi finansial yang relevan, bisa diandalkan, serta
impactful kepada masyarakat Indonesia. Melalui kolaborasi ini, kami optimis para pengguna akan
merasakan pengalaman perbankan digital yang optimal, aman, dan nyaman. Kedepannya, ekosistem
digital yang dibangun blu bersama dengan Telkomsel redi ini akan terus diperluas dan menghasilkan
terobosan baru yang lebih baik dan menjadi solusi digital untuk berbagai kebutuhan bagi para nasabah
kami,” tambah Lanny.
“Kolaborasi bersama BCA Digital ini semakin mengukuhkan komitmen Telkomsel melalui aplikasi
Telkomsel redi sebagai one application for all financial services yang selalu ada mendukung segala lini
kehidupan masyarakat dengan menghadirkan produk dan layanan keuangan digital yang terintegrasi.
Kami juga berharap, kolaborasi ini dapat semakin membantu para mitra perbankan dan masyarakat dalam
mengakselerasi adopsi cashless society melalui layanan keuangan digital yang customer centric,” tutup
Soon Nam.
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Tentang BCA Digital
PT Bank Digital BCA atau BCA Digital dahulunya bernama Bank Royal, hadir sejak tahun 2020 setelah diakuisisi oleh PT Bank
Central Asia. BCA Digital merupakan the next-generation bank tanpa cabang yang fokus melayani segmen digital savvy melalui
aplikasi mobile perbankan digital blu. Beberapa fitur di dalamnya seperti bluSaving, bluDeposit, dan bluGether dirancang untuk
membantu pengguna memiliki kontrol lebih serta kebebasan mengatur finansial mereka. Aplikasi blu bisa diakses melalui Google
Play Store dan Apple App Store.
Selengkapnya: bcadigital.co.id | blubybcadigital.id

Tentang Telkomsel
Telkomsel merupakan perusahaan telekomunikasi digital terdepan yang terus berupaya untuk membuka lebih banyak peluang
dan kemungkinan dengan menghadirkan digital connectivity, digital platform, dan digital services yang dikembangkan dengan
mengutamakan kemanfaatan teknologi bagi seluruh lapisan masyarakat hingga penjuru negeri. Telkomsel secara konsisten
melakukan pemerataan jaringan mobile broadband 4G dan pengembangan 5G, serta memperluas ragam layanan dan solusi
digital inovatif, seperti Mobile Gaming, Digital Entertainment, Digital Lifestyle, Mobile Financial Services, Enterprise Solutions,
dan Internet of Things. Selama 26 tahun berdiri, Telkomsel kini hadir untuk melayani lebih dari 169 juta pelanggan yang tersebar
hingga ke wilayah terdalam dan terluar Indonesia dengan dukungan lebih dari 237.000 BTS. Pelayanan pelanggan dapat diakses

melalui website: telkomsel.com, facebook.com/telkomsel, Twitter @telkomsel, dan Instagram @telkomsel serta asisten virtual
Telkomsel di aplikasi MyTelkomsel.
Selengkapnya: www.telkomsel.com
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