
 

 

Siaran Pers 

 

Bhinneka Gandeng Bank DKI Luncurkan Paket Khusus 

Pelajar dan Mahasiswa   

 

Terima KJP dan KJMU, Siap Layani 800.000 Pelajar/Mahasiswa Jakarta 

 

Jakarta, 13 Agustus 2018 — Dunia pendidikan berkembang begitu pesat lewat penerapan teknologi. 

Berbagai pihak pun terus menyesuaikan diri, agar para peserta didik memiliki literasi teknologi yang 

mumpuni untuk dapat bersaing di era Disruption (gangguan) dan selanjutnya era Abundance 

(keberlimpahan). 

Memasuki tahun ajaran baru, Bhinneka (dahulu dikenal sebagai Bhinneka.Com) bekerja sama 

dengan Bank DKI, kini telah menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa 

Unggul (KJMU) khusus pembelian perangkat-perangkat penunjang aktivitas belajar mengajar. Di 

antaranya alat tulis dan perlengkapan sejenis, laptop dan aksesorinya, dan printer. Paket khusus ini 

menawarkan potongan harga hingga Rp 500.000 selama masa promosi hingga akhir Agustus 2018.  

bu Vensia Tjhin, Head of Omni Channel Officer (COCO), Bhinneka, menjelaskan, “Melihat kondisi saat 

ini, peralatan elektronik yang utamanya adalah laptop dan printer telah menjadi kebutuhan khusus 

dalam aktivitas pendidikan. Kolaborasi Bhinneka dan Bank DKI ini pun kami harapkan mampu 

menawarkan solusi untuk kebutuhan tersebut. Terlebih soal kualitas produk yang didapatkan, lisensi 

program yang digunakan serta layanan purna jual yang prima.” 

Sesuai ketentuan yang berlaku, para pelajar maupun mahasiswa dapat mempergunakan KJP dan 

KJMU di beberapa lokasi tertentu Bhinneka Store atau toko offline Bhinneka, sebagai berikut:  

- Bhinneka Store Mangga Dua Mall (M2M) 

- Bhinneka Store Gunung Sahari 

- Bhinneka Store Ratu Plaza 

- Bhinneka Store Poins Square, Lebak Bulus 

- Bhinneka Store Mal Ambasador 

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Bank DKI, Bapak Antonius Widodo menguraikan, kerja 

sama ini tentu meningkatkan dan memperluas kegunaan KJP maupun KJMU. Lengkap dengan 

prosedur yang ditentukan. 

“Program kerja sama Bank DKI dan Bhinneka ini dapat dipergunakan oleh 683.544 pemegang KJP 

existing (pemegang lama), 121.471 pemegang KJP baru, dan 2.452 pemegang KJMU. Nantinya 

pemegang KJP dan KJMU wajib menunjukkan identitas diri (KTP/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa) 

untuk validasi data,” papar Antonius Widodo. 

Semangat kolaboratif ini juga sejalan dengan strategi bisnis Bhinneka yang omni channel, yang salah 

satunya ialah penerapan O2O (online-to-offline) sejak 2001, ditandai dengan dibukanya toko-toko 

fisik di berbagai wilayah. Kendati demikian, penggunaan KJP dan KJMU hanya berlaku di Bhinneka 

Store. 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3156125/tomorrow-is-today-rhenald-kasali-ajak-melihat-era-baru


 

 

“Inisiatif ini telah memposisikan Bhinneka sebagai toko online yang pertama di Jakarta yang 

menerima KJP dan KJMU di jaringan toko fisiknya, serta khusus memberikan harga spesial bagi para 

pemegangnya,” tukas Vensia. 

Segera kunjungi toko Bhinneka terdekat di Jakarta untuk mendapatkan paket khusus ini.  

 

***SELESAI*** 

 

 

Tentang Bhinneka 

Bhinneka adalah pelopor e-Commerce Indonesia dan pemimpin pasar lokal untuk kategori produk 
3C: Computer/IT, Communication Technology & Consumer Electronics. Hadir sejak 1993, dan 
meluncurkan toko online Bhinneka.com pada 1999. 

Selain channel online, Bhinneka juga memiliki jaringan toko offline sejak tahun 2001. Bhinneka hanya 

menjual produk-produk asli dan bergaransi resmi, serta memiliki pusat servisnya sendiri untuk 

layanan purnajual terbaik. 
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