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Siaran Pers  

 

Bhinneka Raih 2 Penghargaan di Penghujung Tahun 

Jadi VIP-1 untuk Apresiasi Pajak, dan Indonesia Best Brand Award 2018 

 
Jakarta, 7 November 2018 – Hadir sebagai pionir e-commerce Indonesia selama lebih dari 25 tahun 
melayani pelanggan SMB, enterprises, institusi pemerintahan dan retail di seluruh Indonesia, 
Bhinneka terus tumbuh dan berbenah demi peningkatan di banyak aspek, bahkan hingga mendapat 
apresiasi dari berbagai pihak. 

Pada pengujung Oktober lalu, Bhinneka meraih penghargaan Indonesia Best Brand Awards 2018 dari 
CMO Asia, salah satu lembaga independen dan nirlaba internasional yang terfokus pada marketing 
dan branding. Penghargaan diserahkan pada 24 Oktober 2018, di Sheraton Grand Jakarta Gandaria 
City Hotel  oleh founder patron dari CMO Asia dan World Sustainability, Dr. RL Bathia. 
 
Indonesia Best Brand Awards 2018 diberikan kepada Bhinneka atas inovasi dan keberhasilan teknik 
pemasaran yang efektif. Tentu saja tak terlepas dari eksistensi bisnis Bhinneka yang telah bertahan 
lebih dari dua dekade ini. Dalam keterangannya disampaikan, “The Awards are held to foster 
marketing awareness in the professional community and inspire aspirations to achieve marketing 
excellence.” 

Selain Indonesia Best Brand Awards 2018, Bhinneka juga mendapatkan apresiasi sebagai Wajib Pajak 
(WP) VIP-1 untuk Kantor Pajak Pratama (KPP) Kemayoran. Penghargaan ini diberikan kepada 
Bhinneka dalam kontribusinya terhadap penerimaan negara, maupun terkait kepatuhan pajak (clean 
tax dan tertib administrasi). Dari sisi prosedur dan mekanisme perpajakan, serta sektor usaha yang 
dijalankan, Bhinneka boleh dibilang merupakan satu-satunya perusahaan e-commerce yang masuk 
kategori WP Prioritas. 

“Kami sangat senang dan bangga dengan apresiasi yang diberikan. Terutama dari pihak DJP 
(Direktorat Jenderal Pajak). Sebab selain mengukuhkan posisi Bhinneka sebagai the leading brand in 
e-commerce, juga diharapkan bisa menjadi contoh yang baik bagi para pelaku e-commerce, yang 
berperan aktif bagi pembangunan negara,” tutur CEO Bhinneka, Hendrik Tio. 

Di sisi lain, apresiasi sebagai WP VIP-1 ini diharapkan bisa menjadi nilai lebih Bhinneka bagi para 
klien dan mitra Bhinneka Bisnis (B2B) untuk pengadaan perusahaan yang asli bikin tenang, mulai dari 
proses pengadaan barang yang efektif dan efisien, garansi barang resmi, proses transparan, terlacak 
secara real time, dan didukung layanan purnajual yang menyeluruh. 

Apresiasi KPP Kemayoran sebenarnya sudah diraih Bhinneka sejak 2016. Namun, ada terobosan 
teknis baru di tahun ini. Mulai pertengahan 2018, Bhinneka telah berhasil mengimplementasikan e-
Bupot PPh 23 atau sistem bukti potong pajak elektronik. Juga dengan koneksi server host-to-host 
antara DJP dan Bhinneka yang memungkinkan proses perhitungan pajak secara otomatis. Layanan 
ini mempermudah semua pihak, termasuk bagian Finance perusahaan klien Bhinneka Bisnis atau 
segmen B2B yang menjadi pelanggan terbesar bagi Bhinneka. 

“Dua penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Bhinneka sebagai pelaku industri; 
bagaimana kami dapat memberikan pelayanan yang asli bikin tenang kepada seluruh stakeholders. 
Satu, Bhinneka dapat memberi pelayanan pelanggan kualitas nomor wahid. Dua, implementasi 
model bisnis yang sustainable dan mencetak keuntungan. Serta tiga, patuh pada peraturan 
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pemerintah sebagai perusahaan e-commerce yang taat pajak. Sekali lagi, terima kasih atas apresiasi 
pada kerja keras kami, dan pencapaian ini menjadi cambuk bagi kami agar menjadi lebih baik lagi,” 
tutup Hendrik Tio. 

 

***SELESAI*** 
 

Tentang Bhinneka  

Bhinneka adalah pelopor e-commerce Indonesia dan pemimpin pasar 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, serta melayani kebutuhan 
pengadaan perusahaan melalui platform Bhinneka Bisnis (B2B) maupun yang fokus pada bisnis cetak format 
besar melalui Digital Printing Solutions (DPS), dan bekerja sama dengan LKPP untuk pengadaan pemerintah 
melalui e-Katalog (B2G). 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  

 

Narahubung: 

Astrid Warsito 

Group Head, Brand Communications & PR 
M: 081585867374 
E: astrid.warsito@bhinneka.com 

Dragono Halim 
 
Public Relations 
M: 081346209760 
E: dragono.halim@bhinneka.com 

 


