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Milestone e-Commerce Indonesia
Bhinneka.Com menjadi platform online pertama di Indonesia yang berhasil melewati internet bubble hingga hari ini.   

Studi idEA  on Sustainability, Februari 2019



Berdiri
• Distributor 

mesin cetak 
industrial 

• Bhinneka DPS 
• Accredited 

Service Center

Lewati
Krisis 

Ekonomi

Meluncurkan
Bhinneka.Com

Toko IT online
pertama di Indonesia.

Gerai Pertama
Dibuka

Toko fisik/gerai omni channel
pertama di Indonesia.

Meluncurkan
Bhinneka Bisnis

Platform B2B
pertama di Indonesia.

Menghadirkan
Business Solutions

Membangun solusi bisnis 
bagi klien korporasi dengan 
sistem terintegrasi IoT, dan 
infrastruktur solusi lainnya.

Membantu Pemerintah 
Membangun e-Katalog
Toko online pertama sebagai 
penyedia di e-Katalog LKPP.
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Bhinneka dikenal sebagai IT
online store, pada bisnis
distribution/retail ini Bhinneka
memiliki category killer untuk
kategori 3C (Computer,
Communication dan Consumer
Electronic) dan MRO
(Maintenance, Repair, and
Operations).

Pilihan produk yang ekstensif
ini juga dilengkapi layanan satu
atap untuk layanan purna jual di
mana kami ditunjuk sebagai
Authorized Service Partner
(ASP) untuk berbagai merek
komputer dan mesin cetak
besar dan produk elektronik.

Distribution/Retail Digital Printing Solution

Digital Printing Solutions
(DPS), unit bisnis pertama di
Bhinneka.Com. Distributor
mesin-mesin cetak format
besar, termasuk mesin laser
cutting, engraver, tinta dan
bahan cetak.

Didukung tenaga ahli untuk
color management yang
bersertifikasi, on-site after
sales service, dan dilengkapi
dengan Signage & Printing Lab
sebagai pusat demo mesin,
workshop, dan layanan
terintegrasi bagi para
pebisnis di bidang digital
printing.

Digital Products

Untuk kemudahan
kegiatan bisnis Anda, kami
telah melengkapi hampir
800 produk digital dalam 9
kategori, yang membantu
para pebisnis untuk
melakukan pembayaran
tagihan (listrik, air, BPJS
dll) demi kelancaran usaha
dari mana saja.

Platform - B2B Marketplace Business Solution

Bisnis Bhinneka.Com (PT.Bhinneka Mentaridimensi)

Kami menyediakan 2,5 juta
SKUs dari 10.000 principals dan
merchant untuk produk dan jasa
yang beragam.

Merchant Bhinneka B2B
Marketplace adalah curated
merchant terutama untuk
melayani segmen korporasi.

B2B Marketplace kami memiliki
proses pengadaan perusahaan
(eProcurement) yang kredibel,
transparan dan mudah.

Lebih dari sekadar perusahaan
e-commerce, Bhinneka.Com
juga membantu klien-klien
korporasi membangun solusi
bisnis lewat berbagai integrasi
teknologi, seperti IoT, System
Integration, dan Customized
Infrastructure.



Enabler Partners

Fulfillment

Fintech 3PLs PartnerBank Partner & 
Digital Payment

Digital Product



2.5 Jt+
SKUs in 23 

Major Categories

Accredited 
Service Center 

10

Warehouse dengan 
50 armada milik sendiri untuk pengiriman lebih cepat

7000+ M 2

121 
Kami melayani 35 kementerian, 

52 lembaga, 34 pemerintah daerah

Dalam Pengawasan dan 
Pengendalian Perangkat Pos 

dan Informatika

Dukungan
Keterbukaan Data

Marketplace

Kemkominfo 
2018

Indonesia
Best Brand

Award

CMO ASIA 
2018-2019

Kontribusi 
Terhadap 

Penerimaan Negara 

Wajib Pajak 
(WO) VIP-1

Ditjen Pajak 
2017-2019

Leading B2B IT
e-commerce 

player

A study of B2B Commerce 

Services in Indonesia

DailySocial.id & 

Jakpat Survey

2018

BIG opportunity in one platform



Made in Indonesia

Becoming the customer-centric leader 
in B2B ecommerce platform



● Menggunakan 
platform social media 
sebagai media 
penjualan.

● Menggunakan akun 
social media untuk 
berjualan.

● Komunikasi penjual 
dengan pembeli 
dilakukan langsung.

● Tidak mempunyai 
metode pembayaran 
dan pengiriman.

● Platform ini hanya 
memberikan daftar 
produk dan beberapa 
informasi pendukung.

● Transaksi dilakukan 
antara penjual 
dengan pembeli 
dilakukan langsung 
tanpa campur tangan 
platform.

● Platform tidak 
memberikan metode 
pembayaran.

● Hanya menyediakan 
tempat untuk 
memberikan untuk 
menulis dan 
mengungkapkan 
kata.

● Transaksi penjualan 
dilakukan langsung

● Tidak mempunyai 
metode pembayaran 
dan pengiriman.

● Platform terbuka 
untuk berjualan bagi 
siapa saja dan 
terbesar saat ini.

● Siapa saja dapat 
berjualan di platform 
ini dan membuka 
toko.

● Mempunyai 
beberapa metode 
pembayaran dan 
pilihan pengiriman 
pihak ke 3.

● Tidak mempunyai 
gudang, produk 
disimpan di penjual.

Model Bisnis e-Commerce

● Platform ini 
mempunyai barang 
dan gudang yang 
ditangani sendiri.

● Mempunyai 
beberapa cara 
pembayaran dan 
armada pengiriman 
sendiri.

Vertical Mall Listing Social Commerce Forum Marketplace

Vertical + Marketplace



Contents Here

B2C

B2B

C2C

Model penjualan antara pelaku bisnis 
dengan konsumen

Model penjualan yang terjadi antara pelaku 
bisnis dengan pelaku bisnis lainnya

Model bisnis di mana konsumen dari sebuah 
marketplace menjual produk ke sesama 
konsumen lainnya “From coffee maker to tractor,

from digital products to professional services”



Business Super Ecosystem

Bhinneka.Com sebagai business enabler, 
mempertemukan para pelaku bisnis untuk 
pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dari hulu ke 
hilir secara efisien melalui platform end-to-end 
eProcurement.

Platform

• B2B Marketplace
• Bhinneka eProcurement -

streamline business process
• All your business and 

personal online shopping

UMKM
Korporasi

Institusi Pemerintah

CustomerSuppliers

Vendors dan merchant yang 
terkurasi untuk produk 
fisik, produk digital dan 

professional services



1,5 Juta Peluang Usaha 
ke Korporasi, Badan 
Pemerintah, dan UMKM



Indonesian MSMEs 

Peraturan Presiden 
No. 16 Tahun 2018

Tujuan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 

adalah meningkatkan 
peran serta Usaha Mikro 

dan Usaha Kecil



https://belapengadaan.lkpp.go.id/

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (LKPP) mengembangkan sebuah aplikasi 
BELA (BElanja LAngsung) Pengadaan dengan 
anggaran bersumber dari APBN/APBD dengan nilai 
per transaksi Rp 50 juta.

Bhinneka memfasilitasi pedagang/mitra pelaku 
Usaha Mikro & Usaha Kecil (merchant), yang 
memenuhi syarat untuk bergabung dengan aplikasi 
BELA Pengadaan

• Memiliki produk buatan Indonesia
• Memiliki izin usaha IKM, NIB, dan NPWP
• Memiliki profil laporan keuangan

BELA Pengadaan
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