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PSBB Diperpanjang, Bhinneka.Com dan Cicil.co.id 

Luncurkan Program #MahasiswaBisa 

Mahasiswa Terus Belajar dengan Aman #DiRumahAja 

 

Jakarta, 28 April 2020 - Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 

khususnya di DKI Jakarta resmi diperpanjang hingga 22 Mei 2020; artinya Pembelajaran 

Jarak Jauh (PJJ) yang diinisiasi oleh pemerintah sejak tanggal 16 Maret 2020 akan berlanjut 

hingga situasi dinyatakan kondusif bagi masyarakat untuk kembali berkegiatan sebagaimana 

biasa. 

 

Memahami situasi yang tidak normal dan menjadi tantangan bagi banyak pihak, termasuk 

mahasiswa. Bhinneka.Com menggandeng Cicil.co.id, platform layanan pinjam meminjam 

berbasis teknologi informasi dalam program #MahasiswaBisa, yang memungkinkan para 

mahasiswa membeli notebook Lenovo dengan program cicilan yang ringan dan skema 

pembayaran yang fleksibel. Program #MahasiswaBisa menawarkan 11 pilihan notebook 

dengan potongan harga hingga Rp550.000 di platform Bhinneka.Com pada 27 April-31 Mei 

2020. 

 

Vensia Tjhin, Chief of Commercial and Omnichannel Bhinneka.Com mengungkapkan, 

“Kami berharap solusi pembiayaan ini dapat dimanfaatkan mahasiswa maupun para orang 

tua di masa seperti sekarang. Menjadi salah satu solusi yang relevan belanja kebutuhan 

sekolah dan kuliah secara online, di samping bagi para penerima KJMU dan KJP Bank DKI 

yang juga telah menjadi mitra Bhinneka.Com.” 

 

UNESCO mencatat setidaknya terdapat 1,5 juta miliar anak usia sekolah yang terdampak 

Covid-19 di 188 negara, termasuk 60 jutaan di antaranya ada di Indonesia. Pemberlakuan 

kebijakan physical distancing yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah 

dengan pemanfaatan teknologi informasi, berlaku secara tiba-tiba. Hal ini tak jarang 

membuat para pendidik dan siswa kaget, termasuk orang tua. Pasalnya, Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) tetap harus berjalan, tetapi mesti didukung perangkat berkegiatan yang 

memadai. 

 

Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan 

solusinya, di antaranya ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah, 

serta keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan, termasuk jaringan 

internet dan multimedia. 

 

Program #MahasiswaBisa memungkinkan mahasiswa memilih 11 tipe notebook Lenovo 

dengan angsuran. Kisaran harga antara Rp4 juta hingga Rp12 jutaan. Sejalan dengan 

kendala PSBB selama periode program (27 April - 31 Mei 2020), pembelian tipe tertentu 

akan mendapat tambahan potongan harga hingga Rp550.000. 

 

Salah satu produk yang direkomendasikan untuk mahasiswa adalah Lenovo V14-IIL (Core 
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i3-1005G1, 4GB, 1TB HDD) yang mendapat potongan harga Rp550.000 dari harga awal 

Rp6.149.000. Prosesornya cukup mumpuni untuk menjalankan pekerjaan multitasking 

dengan penyimpanan besar, didukung layar 14 inci dan dilengkapi built-in camera untuk 

konferensi video yang nyaman saat perkuliahan online, dan sudah dilengkapi sistem operasi 

Windows 10 original. 

 

Mengomentari kemitraan antara Cicil.co.id dengan Bhinneka.Com yang erat terutama dalam 

menggarap sektor pendidikan, Edward Widjonarko, Co-Founder, Cicil.co.id, menjelaskan, 

“Masa yang sulit ini menuntut pendidik, mahasiswa dan orang tua untuk cepat beradaptasi 

pada perubahan ini. Pembelajaran online ini juga menjadi pos pengeluaran tak terduga bagi 

mahasiswa dan orang tua. Melalui program #MahasiwaBisa belajar dengan aman Cicil.co.id 

dan Bhinneka.Com menyediakan dukungan alternatif pembiayaan ringan untuk memfasilitasi 

pembelian perangkat pendukung belajar online tersebut.” 

 

Di sisi lain, Bhinneka.Com mencatat kenaikan signifikan untuk perangkat kerja maupun 

pendukung kegiatan sekolah sejak Januari 2020. “Selain notebook dan printer yang selama 

ini menjadi kontributor pendapatan terbesar kami, lonjakan terbesar hingga 50 persen terjadi 

di produk modem MiFi (mobile wifi) dan webcam,” jelas Vensia. 

 

Bhinneka.Com akan terus menghadirkan program-program menarik untuk produk dan jasa 

yang mendukung pelanggannya untuk dapat terus produktif selama masa physical 

distancing.    

 

Untuk mempelajari spesifikasi produk yang ditawarkan, mahasiswa dapat masuk ke tautan 

ini https://www.bhinneka.com/promo/cicilan-khusus-mahasiswa atau menghubungi 

Customer Service di 021-29292828 atau WhatsApp +62 812-1238-000.  

 

 

 

*** SELESAI *** 

 

  

https://www.bhinneka.com/promo/cicilan-khusus-mahasiswa
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Tentang Bhinneka.Com 

Bhinneka.Com, pionir e-commerce di Indonesia sejak 1993 bagi UMKM, korporasi, dan pemerintah. 

Memiliki jaringan toko fisik di kota-kota besar dan kantor cabang di 33 provinsi. Tempat yang 

mempertemukan dan membuka jutaan peluang bisnis. Kami adalah super-ekosistem untuk bisnis yang 

memastikan #BelanjaBisnisJadiPraktis. 

 

Belanja bisnis: www.bhinneka.com 

Blog: www.blog.bhinneka.com 

 
 
Tentang Cicil.co.id 
CICIL (cicil.co.id) adalah sebuah perusahaan teknologi finansial terdaftar dan diawasi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan memberikan akses pembiayaan pendidikan untuk 
kebutuhan pribadi dan bisnis. CICIL berfokus membantu mahasiswa untuk solusi pembayaran biaya 
kuliah, serta membeli barang penunjang kebutuhan kuliah dengan metode cicilan yang terjangkau 
dan bertanggung jawab. Saat ini CICIL telah aktif mendukung pembiayaan bagi mahasiswa yang 
tersebar di lebih dari 240 universitas di Indonesia. 
  
Website: www.cicil.co.id 
Blog: https://blog.cicil.co.id/ 
Instagram: https://www.instagram.com/cicil.co.id 
 
 
Narahubung: 
 

Dragono Halim 

Sr. Brand Communication & Public Relations 

M: +62 813 4620 9760 

E: dragono.halim@bhinneka.com 

Rut Lopian 
 
Public Relations Digital Marketing Lead 

M: +62 811 1242 7923 

E: rut.lopian@cicil.co.id 
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