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Webinar literasi Keuangan “berani Mimpi, Mulai aksi” 
Pada 19 November 2020, BCA menyelenggarakan webinar literasi keuangan yang ditujukan 
khususnya bagi generasi muda. Pemahaman akan pengelolaan keuangan pribadi bagi generasi 
muda menjadi ilmu yang berharga untuk merasakan financial freedom di masa depan. Webinar 
ini dikemas secara menarik dan modern yang terbagi dalam tiga sesi talkshow yang setiap 
sesinya memiliki pembahasan edukatif mengenai literasi keuangan. Webinar ini diikuti oleh lebih 
dari 1.800 peserta dari berbagai sekolah, universitas, dan juga berbagai latar belakang profesi. 

Melalui webinar literasi keuangan, diharapkan generasi muda, khususnya kaum pelajar dapat 
semakin sadar akan pentingnya memahami keuangan. Selain itu, dalam webinar juga dipaparkan 
penggunaan layanan perbankan digital. BCA yakin dengan kehadiran akses digital yang semakin 
mudah saat ini dapat menjadi peluang bagi generasi muda untuk memenuhi kebutuhan informasi 
akan pengelolaan keuangan mendasar sampai dengan tips disiplin menabung, bahkan investasi.

Produk Inklusi Keuangan [FS13] [FN-CB-240a.3]

BCA mendukung program inklusi keuangan dan pengadaan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka inklusi 
keuangan (LAKU Pandai). BCA membuka akses bagi masyarakat yang relatif sulit terjangkau melalui produk-produk 
inklusi keuangan, di antaranya LAKU BCA dan DUITT. Selain itu, BCA juga memiliki produk TabunganKu, SimPel dan 
Sakuku. Tabunganku membebaskan biaya administrasi bulanan dan pembatasan transaksi, SimPel menargetkan 
pelajar sebagai nasabah, sedangkan Sakuku adalah uang elektronik yang yang dapat digunakan untuk pembayaran 
belanja, isi pulsa/paket data, beli voucher game dan transaksi perbankan lainnya. Semua produk inklusi BCA memiliki 
keunggulan bebas biaya administrasi bagi nasabah.

Kegiatan Inklusi Keuangan
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