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Tumbuh Sebesar 20% Diatas Rata-rata Pasar, Bhinneka Turut Berkontribusi 

Terhadap Perkembangan E-commerce di Indonesia 

 

Jakarta, 8 Januari 2019 – Bhinneka, pelopor e-commerce Indonesia dan pemimpin pasar B2B e-

commerce, melalui pencapaian 25 tahun terus bekontribusi terhadap perkembangan e-commerce di 

Indonesian dengan total pertumbuhan sebesar 20% diatas rata-rata pasar selama 3 tahun terakhir 

dengan sumbangsih terbesar dari pertumbuhan penjualan segmen B2B pada tahun ini sebesar 128,7% 

dan 93.3% pada segmen B2G. 

 

Bhinneka Bisnis (B2B), salah satu bisnis unit Bhinneka dengan pertumbuhannya yang signifikan, 

merupakan solusi super platform yang membantu sektor bisnis bertransformasi menuju smart office 

procurement. Dengan Bhinneka Bisnis, waktu dan biaya yang dikeluarkan kian berkurang dan transaksi 

menjadi lebih mudah sehingga dapat memberikan pengalaman berbelanja yang efisien bagi korporat. 

Hadirnya Bhinneka Bisnis dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah perusahaan yang membutuhkan 

efisiensi teknologi digital untuk membantu proses pengadaan dan pembelian kebutuhan korporasi di 

Indonesia. 

 

Hendrik Tio, CEO & Founder Bhinneka mengatakan, “Kami sangat senang dapat menjadi pemain e-

commerce di Indonesia yang sudah berinovasi selama 25 tahun, kami terus menyesuaikan bisnis model 

kami agar dapat terus tumbuh dengan tidak hanya memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen 

individual tapi kami juga ingin memenuhi kebutuhan korporasi di Indonesia melalui Bhinneka Bisnis. 

Super platform ini memotong rantai pasokan dan memberikan kemudahan dalam pembelian produk, 

membandingkan harga, pelacakan pesanan pembelian, memerikasa ketersediaan produk dan 

merasakan proses persetujuan pembelian yang sistemik dan cepat.” 

 

Selain Bhinneka Bisnis, Bhinneka juga memiliki 2 bisnis unit lainnya, Digital Printing Solutions dan 

Bhinneka.com (B2C). Digital Printing Solutions sebagai unit bisnis pertama di Bhinneka terus 

mengadopsi teknologi digital printing dan menyediakan solusi end-to-end yang terus bertumbuh positif 

dari tahun ke tahun. Kemudian Bhinneka.com (B2C) e-commerce juga terus berinovasi guna 

memberikan pengalaman berbelanja online yang mulus bagi konsumen. 

 

Vensia Tjhin, Chief Omnichannel Officer Bhinneka mengatakan, “Melihat tren konsumsi masyarakat di 

era digital, banyak di antara mereka yang menjadikan pengalaman berbelanja sebagai pertimbangan 

dalam bertransaksi. Seiring dengan tren ini, kami menggunakan strategi omnichannel. Melalui strategi 



 
ini, seluruh proses transaksi mulai dari pemilihan produk, pembelian, pembayaran, pengiriman hingga 

layanan purnajual saling terkoneksi satu sama lain untuk dapat memberikan memberikan layanan yang 

maksimal untuk konsumen” 

 

Kunci kesukesesan Bhinneka adalah melayani dari hati yang dicerminkan melalui slogannya “Asli Bikin 

Tenang” dan diwujudkan dengan menjamin pembelian barang asli, layanan purnajual, serta transaksi 

yang sudah dibayarkan pajaknya. Bhinneka sudah menjadi Authorized Service Partners untuk lebih 

dari 10 merk seperti Apple, HP, MSI dan merchant gadget ternama lainnya. 

 

SELESAI 

 

Tentang Bhinneka 

Bhinneka, pelopor ecommerce dan pemipin pasar B2B e-commerce di Indonesia menghadirkan solusi 

digital untuk meningkatkan efisiensi penjualan dengan memangkas rantai pasokan dan jalur distribusi, 

sehingga memungkinkan biaya yang lebih rendah yang menyediakan transparansi harga bagi 

korporasi. Didirikan sejak 1993, Bhinneka menjadi satu-satunya B2B E-commerce dengan kantor 

cabang di 32 provinsi di Indonesia. Sampai saat ini Bhinneka memiliki lebih dari 26.000+ pelanggan 

perusahaan dan menyediakan 150.000+ Stock Keeping Unit (SKU) yang berfokus pada sektor IT 

(Information Technology), perbankan, jasa finansial dan instansi pemerintah. 
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