
Pemkab dan B JB Ker jasama
Layananan Transaksi Non Tunai

KABAR baik bagi 
warga Kabupaten 

Karawang. Kini, 
pembayaran retribusi 

uji KIR kendaraan 
bermotor dapat 

dilakukan melalui 
Bank BJB.

I istem pembayaran baru ini 
hadir sebagai hasil inovasi 

kdan kolaborasi antara Bank 
dengan Pemerintah 

'  Kabupaten Karawang. Kes- 
epakatan telah dibuat antara Bank 
BJB dan Pemkab Karawang di mana 
kedua belah pihak setuju untuk 
bekeija sama menyediakan fasilitas 
pembayaran uji KIR dari perbank- 
an. Kesepakatan tersebut secara for
mal diikat dalam penandatanganan 
peijanjian keija sama (PKS) antara 
Bank BJB dan Pemkab Karawang 
yang diwakili Sekda H. Acep Jam- 
huri di Lantai 3 Pemda Karawang 
Jumat (26/9/2020)

Kepala Cabang Bank BJB Kar
awang Arfandi mengatakan kehad- 
iran layanan pembayaran Bank BJB 
ini dimaksudkan untuk mendorong 
upaya digitalisasi transaksi di segala 
lini yang digalakkan perusahaan, term 
tama dalam sektor yang bersentuhan 
dengan pemerintahan dan pelayanan

publik kepada masyarakat luas.
“Dengan semangat inovasi 

tiada henti, bank bjb akan terns 
berkolaborasi bersama pemerin
tah daerah demi mendorong trans- 
formasi pelayanan publik yang 
salah satunya dilakukan melalui 
digitalisasi. Tujuannya, agar semua 
bentuk pelayanan publik menjadi 
semakin mudah, praktis, transpar- 
an, dan efisien,” kata Arfandi.

Dengan kesepakatan ini, ke de
pan masyarakat Karawang dapat 
melakukan pembayaran retribusi 
terlebih dahulu melalui seluruh jar- 
ingan e-channel bank bjb termasuk 
ATM. Setelah melakukan pemba
yaran masyarakat bisa datang ke kan- 
tor Dishub untuk melakukan pen- 
gujian kendaraan bermotor dengan 
membawa struk bukti pembayaran.

Sekda Acep menjelaskan 
dalam kondisi pandemi saat 
ini, diperlukan perubahan yang 
signifikan untuk dapat men- 
dongkrak perekonomian, seperti 
melakukan percepatan digital
isasi dalam setiap aktivitas. Hal 
ini dapat dilihat dari perubahan 
perilaku masyarakat yang menye- 
suaikan dengan kondisi pandemi.

“Program ini adalah aplikasi dig
ital hasil inovasi Bank BJB yang dib- 
ua t untuk menjadi solusi atas berb- 
agai kebutuhan transaksi di masa 
pandemi yang menuntut orang agar 
tidak sering melakukan aktivitas di 
luar rumali,” kata Sekda (kb)
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