Makin Banyak Transaksi, Makin Besar Kesempatan Menang Program Rejeki Agen46!
JEMBER – Aktivitas keagenan merupakan salah satu upaya BNI dalam peningkatan
program inklusi keuangan. Tak hanya memberikan pelayanan dan edukasi perbankan
melalui Kantor Cabang, BNI juga memperluas pelayanannya melalui Agen46 yang tersebar
di seluruh pelosok daerah, khususnya di Jember.
Untuk meningkatkan volume transaksi dan layanan Agen46, BNI telah melaksanakan
program Rejeki Agen46 dengan hadiah grand prize satu unit mobil Toyota Agya di tahun
2016. Dan Jember mendapat kehormatan, dengan diserahkannya hadiah tersebut kepada
salah satu agen asal Panti yaitu Edi Anwari.
Hadiah mobil ini diserahkan langsung oleh Head of Consumer Retail BNI Wilayah Malang,
Bonnie Kusuma, didampingi oleh Pemimpin BNI Kantor Cabang Jember, Yusmedi Reza
serta jajaran staf terkait. Menurut Bonnie, dengan adanya program Rejeki Agen46
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas aktivitas keagenan di BNI. “Serta dapat
meningkatkan pendapatan para agen yang tentunya memberikan peningkatan
kesejahteraan masyarakat,” tuturnya ketika ditemui usai penyerahan hadiah, Selasa (13/5)
lalu.

Program Agen46 merupakan perluasan pelayanan perbankan sampai ke pelosok daerah.
Mereka menjadi perpanjanganan tangan BNI untuk pelayanan perbankan di daerah-daerah
yang masih belum memiliki akses layanan perbankan dan keuangan lainnya.

Hadirnya Agen46 ini memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan dan
layanan keuangan. “Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor cabang, cukup ke
Agen46 yang lokasinya tak jauh dari rumah mereka. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya
lebih untuk transportasi ke kantor,” terangnya.
Berbagai transaksi keuangan, kata dia, bisa dilakukan di Agen46. Mulai dari pembukaan
rekening, setor dan tarik tunai, pembayaran rekening listrik, telepon, air, hingga BPJS
Kesehatan dan top-up pulsa. “Ada berbagai manfaat yang bisa dirasakan masyarakat
melalui kehadiran Agen46,” imbuhnya.
Persyaratan untuk menjadi Agen46 pun cukup mudah. Minimal sudah memiliki kegiatan
usaha dan paham teknologi perbankan. Nantinya BNI akan menyediakan sistem yang dapat
membantu proses transaksi keuangan. “Sistem ini nantinya kita sambungkan ke komputer
agen, dan bisa mengeluarkan tanda terima pembayaran atau penarikan yang resmi dan
sah,” tegasnya.
Sementara itu, untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas Agen46, BNI akan
melaksanakan Program Rejeki Agen46 setiap tahunnya. Tidak hanya itu, BNI juga akan
melaksanakan beberapa join program dengan beberapa provider atau biller yang telah
bekerjasama dengan memberikan hadiah-hadaiah menarik lainnya. Ayo cepat bergabung
menjadi Agen46, dan dapatkan keuntungannya.

