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Fasilitasi Mahasiswa, Bhinneka Hadirkan Trade-In 
bersama CICIL 

Beri Potongan Harga Laptop Acer hingga Rp4 Jutaan 

 

Jakarta, 20 Maret 2019 ‒ Sebagai pionir e-commerce di Indonesia sejak 1993, beragam fasilitas dan 
program telah dihadirkan Bhinneka bagi segmen-segmen konsumennya. Termasuk pelajar dan 
mahasiswa. 

Setelah menjadi partner e-commerce pertama yang menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu 
Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dari Bank DKI, kali ini Bhinneka kembali memfasilitasi para 
mahasiswa lewat program Sahabat Mahasiswa, yang salah satunya berupa Trade-In laptop Acer 
dengan memanfaatkan layanan pembiayaan melalui CICIL. 

Program ini dilatarbelakangi oleh perhatian pemerintah dalam menyiapkan SDM Indonesia di era 
Industri 4.0, maka penting untuk mencetak SDM yang berkualitas dan unggul, salah satunya dengan 
meningkatkan kemampuan IPTEK dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. 

“Dalam program ini, para mahasiswa dapat melakukan trade-in laptop Acer lamanya dengan yang 
baru. Program ini berjalan di seluruh Bhinneka Store, bisa menggunakan skema cicilan melalui CICIL 
dan berlangsung hingga Juni mendatang,” jelas Chief of Omni Channel Officer (COCO) Bhinneka, 
Vensia Tjhin. Dengan terbukanya akses pada teknologi ini, diharapkan generasi muda kita akan 
makin terpapar pada informasi dan makin kaya dengan ide-ide inovatif di era Industri 4.0.  

Adapun Bhinneka Store yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya meliputi: 

● Bhinneka Store Gunung Sahari 

● Bhinneka Store Mangga 2 Mall (M2M) 

● Bhinneka Store Ratu Plaza 

● Bhinneka Store Cibubur Junction 

● Bhinneka Store Poins Square Lebak Bulus 

● Bhinneka Store Mal Ambasador 

● Bhinneka Store Cibinong City Mall 
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Berkaca dari data sebelumnya di 2018, terdapat hampir 2.500 mahasiswa pemegang KJMU yang 
berhak untuk bantuan pendidikan dari pemerintah, serta menikmati fasilitas kemitraan antara Bank 
DKI dan Bhinneka. Sedangkan dilangsir dari laporan Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2017, 
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi (Kemenristekdikti) Republik Indonesia, ada 996.558 Mahasiswa Terdaftar di DKI Jakarta 
secara total (jenjang D-1 sampai S-1) 

Fasilitas trade-in diprediksi akan meningkatkan jumlah pengguna layanan Bhinneka dari segmen 
milenial serta generasi setelahnya, yakni Generasi Z yang lahir dari tengah era 1990-2000.  

Terpisah, Co-Founder CICIL, Edward Widjonarko membeberkan bahwa pihaknya memang gencar 
dan terus fokus kepada mahasiswa dan komunitas kampus secara umum. Melalui program ini, para 
mahasiswa akan mendapatkan keuntungan ganda. Selain berkesempatan mendapat laptop Acer 
yang gres, juga terbantu dengan skema cicilan khusus mahasiswa. 

“Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen CICIL bersama Bhinneka dan Acer untuk mendukung 
inklusi finansial bagi komunitas kampus, dengan menyediakan pembiayaan bagi mahasiswa dalam 
membeli laptop dengan performa terbaik, demi mendukung aktivitas belajar mereka di kampus,” 
ucap Edward. 

CICIL sendiri telah hadir di 165 universitas di Indonesia, dan sejauh ini telah memberikan bantuan 
kepada lebih dari 30 ribu mahasiswa. 

“Dengan program ini, kami berharap dapat membantu lebih banyak mahasiswa pada tahun ini,” 
tutupnya. 

Jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Bhinneka Store terdekat 
atau hubungi (021) 29292828. 

 

***SELESAI*** 
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Tentang Bhinneka  

Bhinneka adalah pelopor e-commerce Indonesia dan pemimpin pasar untuk kategori produk 3C: 
Computer/IT, Communication Technology &amp; Consumer Electronics. Berdiri di tahun 1993, dan 
meluncurkan toko online Bhinneka.Com pada 1999. Bhinneka juga memiliki jaringan toko offline sejak 
tahun 2001. 
 
Bhinneka melayani kebutuhan pengadaan perusahaan melalui platform Bhinneka Bisnis di b2b.id, 
maupun yang fokus pada bisnis cetak format besar melalui Digital Printing Solutions (DPS), serta bekerja 
sama dengan LKPP untuk pengadaan pemerintah melalui e-Katalog. Lebih dari itu, Bhinneka Business 
Solutions (BBS) dihadirkan untuk menjawab tantangan bisnis Anda yang terfokus pada IoT Solution, 
System Integration &amp; Customized Solution, dan Infrastructure Solution. 
Bhinneka hanya menjual produk-produk asli dan bergaransi resmi, serta memiliki pusat servisnya sendiri 
untuk layanan purnajual terbaik. 
Kunjungi: 

Blog: www.blog.bhinneka.com 
Belanja Bisnis: www.b2b.id 

Belanja Retail: www.bhinneka.com 

 

Tentang CICIL 
CICIL (cicil.co.id) adalah sebuah perusahaan teknologi finansial terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
dengan tujuan memberikan akses pembiayaan bagi mahasiswa untuk solusi pembayaran biaya kuliah, serta membeli 
barang penunjang kebutuhan kuliah dengan metode cicilan yang terjangkau dan bertanggung jawab. 
 

Narahubung: 

Dragono Halim 
Bhinneka 
Senior Brand Communication & Public Relations 
M: 081346209760 
E: dragono.halim@bhinneka.com 

 

 


