
 



LOGIN ONE MOBILE MUDAH DAN AMAN  

DENGAN FACE ID atau FINGERPRINT 

 

Untuk memudahkan Anda login ke ONe Mobile tanpa harus mengetik kata 

sandi, segera aktifkan fitur Face ID atau Fingerprint melalui ONe Mobile. 

 

Tentang fitur Face ID/Fingerprint: 

• Dapat digunakan pada perangkat Android/iPhone yang sudah memiliki 
fungsi Face ID/Fingerprint.  

• Fitur ini hanya digunakan untuk Login & tidak untuk otorisasi transaksi. 
• Untuk mengaktifkan fitur ini, aktivasi terlebih dahulu pada menu 

‘Pengaturan’. 
 

Cara mengaktifkan fitur Face ID/Fingerprint: 

1. Klik Menu, lalu Pilih Layanan Nasabah 

 

 



2. Pilih Pengaturan, lalu klik Face ID/Fingerprint 

 

 
 

3. Verifikasi menggunakan PIN Transaksi 

 

 



4. Aktivasi selesai! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frequently Asked Questions 
FACE ID/FINGERPRINT 

 
Q : Apa yang dimaksud dengan login Face ID/Fingerprint ONe Mobile? 
A : Merupakan fitur baru di ONe Mobile OCBC NISP yang memungkinkan nasabah untuk 

login ke ONe Mobile dengan memindai wajah atau sidik jari. 
  
Q : Apakah Face ID/Fingerprint ini juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi? 
A : Tidak, Face ID/Fingerprint hanya untuk login di ONe Mobile. 
  
Q : Apakah apabila sudah menggunakan fitur ini tidak bisa lagi menggunakan kata sandi 

untuk login? 
A : Anda bisa kembali menggunakan kata sandi dengan cara mematikan pilihan Face 

ID/Fingerprint di menu Layanan Nasabah >> Pengaturan. 
  
Q : Apakah fitur ini bisa digunakan di semua jenis perangkat? 
A : Fitur ini hanya bisa digunakan pada perangkat dengan sistem operasi (OS) Android 4.4 ke 

atas dan sistem operasi iPhone (iOS) 11 ke atas yang mendukung atau memiliki fitur Face 
ID/Fingerprint 

  
Q : Bagaimana cara mengaktifkan fitur ini? 
A : Untuk mengaktfikan fitur ini, pastikan Anda sudah mendaftarkan setidaknya 1 (satu) sidik 

jari di perangkat, setelah itu di ONe Mobile pilih menu Layanan Nasabah → Pengaturan 
→ Sidik Jari 

  
Q : Bagaimana bila saya mengubah atau menghapus sidik jadi dari perangkat? 
A : Untuk perangkat berbasis sistem operasi (OS) Android, jika terdapat perubahan sidik jari 

di perangkat setelah Anda mengaktifkan Face ID/Fingerprint, maka aplikasi ONe Mobile 
akan meminta aktivasi ulang untuk fitur ini. Sedangkan untuk sistem operasi iPhone (iOS), 
aktivasi ulang hanya diminta apabila Anda menghapus Face ID/Fingerprint dari 
perangkat. 

  
Q : Apabila saya mendaftarkan lima sidik jari di perangkat, apakah kelima sidik jari tersebut 

bisa untuk login ONe Mobile? 
A : Bisa, ONe Mobile menggunakan data sidik jari yang tersimpan di perangkat yang Anda 

gunakan. Cukup sekali aktivasi, maka seluruh sidik jari yang didaftarkan di perangkat akan 
dapat digunakan untuk Login di ONe Mobile. 

 
 
 

 

 


