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Semakin banyak penjual, maka 
semakin besar pula nilai transaksi.
Christin Djuarto, 
Director Shopee Indonesia

■JASA ■MANUFAKTUR

Sampai hari ini, masih 
banyak pembaca yang 
mencampur-adukkan 

Bitcoin dengan blockchain. 
Bitcoin adalah salah satu 
mata uang kripto yang diba-
n g u n  a t a s  t e k n o l o g i 
blockchain. Jadi, blockchain 
adalah teknologi secure yang 
menjadi tulang punggung 
Bitcoin dan ribuan aplikasi 
di seluruh dunia.

Banyak yang mengang-
gap teknologi blockchain me-
rupakan teknologi revolusio-
ner yang akan mengubah 
peradaban dunia dan bagai-
mana kita berbisnis. Ini ada 
benarnya, namun teknologi 
ini tidaklah sesempurna hi-
potesis penggunaannya. 

Dalam artikel ini kita ba-
has beberapa mitos dan fakta 
mengenai seberapa revolusio-
ner blockchain. Terutama 
dari segi fi ntech.

Mitos pertama: Blockchain 
adalah disruptor fi ntech tera-
nyar dan paling tinggi repu-
tasinya.

Hype awal blockchain be-
berapa tahun lalu menempat-
kannya sebagai "malaikat" 
penolong yang dapat menye-
lesaikan masalah-masalah 
besar dunia. Tampaknya, 
fakta berbicara lain.

Walet-walet Bitcoin dan 

mata uang kripto tidak ren-
tan dari hacking dan ternyata 
juga bisa dibobol. Walaupun 
upaya pembobolan membu-
tuhkan usaha besar dari ha-
cker, ini membuktikan bah-
wa blockchain tidak seaman 
yang diduga. Dan blockchain 
versi berikutnya semestinya 
mempunyai fi tur keamanan 
lebih. 

Mitos kedua: Blockchain 
itu user friendly. Faktanya, 
"password reset" tidak ada 
dalam platform blockchain. 
Selain itu, karena belum ada-
nya interoperabilitas antar 
platform blockchain yang 
memadai, teknologi ini be-
lum se-user friendly platform-
platform lainnya. Tentu saja, 
kedua hal ini semestinya da-
pat diakali dengan sistem 
workfl ow yang baik. 

Mitos ketiga: Fintech ber-
basis blockchain akan meng-
hempaskan bank-bank kon-
vensional.

Faktanya, blockchain ha-
nya membantu bebas biaya 
bagi setiap transaksi peer-to-
peer .  Jadi ,  t ekno log i 
blockchain tampaknya hanya 
akan berperan besar dalam 
wire transfer, bukan meng-
gantikan bank sebagai sebuah 
institusi finansial yang 
mempunyai otoritas memin-

jamkan (lending) dan me-
nyimpan (storing) mata uang 
milik konsumen.

Mitos keempat: Peer-to-
peer blockchain-based fi ntech 
dapat menggantikan peran 
bank di antara para konsu-
men unbankable. 

Uniknya, mengingat wa-
let-walet blockchain hanya 
bekerja dalam ekologi iOS 
dan Android, para pengguna 
HP jadul tidak terjangkau. 
Transaksi kripto juga mem-
butuhkan learning curve yang 
lama dan dalam, sehingga 
tidak menarik para unbanka-
ble.

Mitos kelima: Pemerintah 

mendukung teknologi fi ntech 
berbasis blockchain. 

Faktanya, mengingat 
transaksi blockchain super 
confi dential dan dapat dila-
kukan antar peer tanpa perlu 
intermediasi institusi apa-
pun, faktor money laundering 
dan pembiayaan terorisme 
mendapat sorotan tajam. 
Hampir mustahil ada peme-
rintahan yang dapat meng-
izinkan teknologi ini berdiri 
tanpa supervisi.

Jadi, agar teknologi 
blockchain dapat bergerak le-
luasa dalam fi ntech dibutuh-
kan regulasi yang terus-me-
nerus update akan perkem-
bangan teknologi baru ini. 
Untuk itu, dibutuhkan politi-
cal will yang besar dari setiap 
pemerintahan dunia. Tam-
paknya, masih banyak hal-
hal penting daripada fi ntech 
blockchain yang perlu diper-
hatikan oleh para regulator.

Konklusinya, fi ntech ber-
basis blockchain belum mam-
pu berdiri sendiri, apalagi 
menggantikan institusi-in-
stitusi perbankan konvensio-
nal. Yang jelas, teknologi ini 
mempunyai potensi untuk 
memberikan servis-servis 
baru yang mempermudah 
pengiriman mata uang da-
lam platform yang relatif 

aman.
Sebagai contoh, Revolut 

Bank di Inggris Raya mena-
warkan jasa jual-beli Bitcoin, 
Litecoin dan Ethereum. Se-
dangkan Everledger memva-
lidasi komoditas berlian se-
bagai bentuk simpanan.

Teknologi blockchain ma-
sihlah di fase bayi. Masih 
banyak PR bagi para develo-
per blockchain untuk memba-
ngun interoperabilitas, ke-
amanan paripurna, peneri-
maan masyarakat dan lampu 
hijau dari para regulator 
dunia.

Selama blockchain masih 
dalam fase pertumbuhan ini, 
teknologi-teknologi konven-
sional dan institusi-institusi 
bank tradisional akan terus 
merajai peradaban dunia. 
Jadi, untuk apa kita menge-
nal blockchain? Supaya kita 
aware akan arah perkem-
bangan fintech dan dunia 
bisnis dalam 10-20 tahun di 
muka.

Suatu hari, dunia akan 
dirajai  o leh teknologi 
blockchain, seperti kini dira-
jai oleh internet. Namun, 
perjalanan masih panjang 
dan sebaiknya kita memper-
siapkan diri untuk bersaing 
dengan kompetitor ketika 
masa emasnya tiba.  ■

Benarkah Fintech Berbasis Blockchain Revolusioner?Benarkah Fintech Berbasis Blockchain Revolusioner?

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

PROPERTI■

Proyek Berbasis TOD 
Semakin Semarak

JAKARTA. Pengembangan 
proyek properti dengan fungsi 
beragam atau mixed use ber-
basis transit oriented deve-
lopment (TOD) bakal semakin 
semarak. PT Jaya Real Pro-
perty Tbk (JRPT) akan me-
ngembangkan proyek itu di 
sekitar Stasiun MRT di Cipete. 
Pengembang lain, Tivo Group, 
akan memulai proyek Metro-
stater Superblock Depok.

Bagi Jaya Real Property, 
TOD di Cipete akan menawar-
kan produk high rise building 
kelima mereka. "Ini mungkin 
akan dimulai kuartal IV 2020 
karena perizinan sekarang 
agak lama," ujar General Ma-
nager Property Development 
PT Jaya Real Property Tbk 
Arum Prasasti di sela-sela 
topping off Apartemen Eme-
rald Bintaro Tower B, Kamis 
(17/20).

JRPT akan menghubungkan 
proyek tersebut dengan Stasi-
un MRT Cipete melalui sky-
bridge. Mereka sudah menja-
lin kesepakatan dengan PT 
MRT Jakarta. Rencananya, 
JRPT akan menjual sekitar 
200 unit di TOD tersebut. Se-
bagian besar untuk kantor 
dengan ukuran kecil yang me-
nyasar pengusaha start up.

Di proyek Emerald Bintaro, 

Jaya Real Property mengklaim 
marketing sales dari Tower A 
sudah habis terjual dengan 
nilai penjualan Rp 284 miliar. 
Tower B masih tersisa sekitar 
150 unit dengan meraih mar-
keting sales sebesar Rp 198 
miliar. Manajer Pemasaran 
Apartemen, Emerald Bintaro 
Raynaldo Christo Louk, opti-
mistis sisa unit Tower B bisa 
terjual habis hingga akhir ta-
hun 2019.

Sementara Trivo Group 
mengklaim proyek Metrosta-
ter Superblock Depok sebagai 
real TOD satu-satunya dan 
pertama di Indonesia karena 
langsung terhubung dengan 
terminal dan stasiun Depok 
Baru. MetroStater Superblock 
Depok merangkum aparte-
men, area komersial, pusat 
belanja berkonsep lifestyle 
mall, dan terminal modern 
yang terintegrasi.

Direktur Utama Trivo 
Group, Robert Yapari, menje-
laskan Metrostater Super-
block Depok menggunakan 
lahan seluas 3 hektare (ha). 
Untuk apartemen, Trivo akan 
membangun sekitar 2.000 unit 
tipe studio dengan harga jual 
mulai dari Rp 15 juta per m².

Harry M., Dina M.

JAKARTA. PT Mitra Keluarga 
Karyasehat Tbk mencatat 
jumlah pasien yang berobat 
meningkat hingga kuartal III 
2019. Peningkatan volume 
kunjungan terutama karena 
pembukaan jaringan rumah-
sakit yang baru. Peningkatan 
terbesar terutama dari pasien 
rawat jalan.

Perusahaan berkode saham 
MIKA di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) ini membuka empat ru-
mahsakit baru. Dua rumahsa-
kit merupakan hasil akuisisi, 
dan dua lainnya membangun 
baru. Mereka antara lain RS 
Mitra Keluarga Gading Ser-
pong dan RS Mitra Keluarga 
Kalideres.

"Penambahan rumahsakit 
turut meningkatkan jumlah 
kunjungan pasien," ujar Adit-
ya Widjaja,  Investor Relation 
MIKA, di sela-sela peresmian 
dan penandatanganan kerja-
sama antara MIKA dan Direk-
torat Jenderal Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil (Dukca-
pil), Selasa (15/10).

Tanpa memerinci data kun-
jungan, Aditya hanya menje-
laskan, pasien rawat jalan se-
makin banyak dengan per-
tumbuhan 25% dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu. 
Sedangkan pasien rawat inap 
meningkat 15%-16%. 

Peningkatan kunjungan pa-
sien juga lantaran strategi 

konversi layanan ke Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan. "Pendapat-
an dari peserta BPJS pada se-
mester I 2019 masih di angka 
13%. Namun cukup signifi kan 
menambah volume kunjung-
an," tambah Aditya. 

Demi mengerek kinerja ke-
uangan di periode mendatang, 
manajemen MIKA bakal me-
nambah jaringan rumahsakit. 
Caranya masih sama, melalui 
akuisisi maupun membangun 
rumahsakit baru. Akuisisi 
mempertimbangkan prospek 
di wilayah terkait.

Untuk membangun rumah-
sakit baru, Mitra Keluarga 
membidik sejumlah kota stra-
tegis, termasuk Surabaya. Di 
wilayah ini, MIKA sudah me-
laksanakan groundbreaking 
satu rumahsakit baru pada 
Agustus lalu. Mereka mem-
perkirakan rumahsakit itu 
beroperasi tahun depan.

Direktur MIKA Joyce Vidya-
yanti Handajani, menambah-
kan, peningkatan layanan 
melalui kerjasama dengan 
Dukcapil bakal mendukung 
pertumbuhan kunjungan pasi-
en. Kerjasama ini mempermu-
dah pasien mendapatkan me-
dical record. "Karena tidak 
semua pasien ingat catatan 
kesehatannya," kata dia.

Amalia Nur Fitri

Kinerja Mitra 
Keluarga Kian Sehat

RUMAH SAKIT■

JAKARTA. Bank Indonesia 
(BI) mulai mendata transaksi 
keuangan di lima market pla-
ce online. Meski hanya lima, 

aktivitas mereka sudah men-
cerminkan transaksi perda-
gangan online atau e-com-
merce di Indonesia. Kelima 
market place tersebut adalah 
Tokopedia, Shopee, Bukala-
pak, Lazada dan Blibli. 

Deputi Gubernur BI, Ros-
maya Hadi, saat berkunjung 
ke kantor KONTAN, Rabu 
(16/10) lalu menjelaskan, pen-
catatan data di lima e-com-
merce tersebut sudah mewa-
kili perkembangan industri 
perdagangan online. Pasal-
nya, kelima market place itu 
merupakan penguasa pasar e-
commerce di tanah air.

iPrice Group mencatat ada 
49 e-commerce yang aktif 
menjalankan transaksi jual-
beli di Indonesia. iPrice Group 
adalah situs meta-search yang 
beroperasi di Indonesia dan 

empat negara lain di Asia 
Tenggara serta Hong Kong.

iPrice mencatat jumlah tra-
fi k bulanan di seluruh e-com-
merce di Indonesia pada kuar-
tal II 2019 sebanyak 481,59 
juta. Dari jumlah itu, lima e-
commerce mencatatkan 
409,54 juta kunjungan atau 
84,83% dari seluruh trafi k. To-
kopedia menjadi juara dengan 
140 juta trafi k.

Pada kuartal III 2019, domi-
nasi lima e-commerce masih 
tetap. Tokopedia menguasai 
25% pengunjung desktop atau 
setara dengan 65,95 juta peng-
unjung. Shopee mengekor di 
posisi kedua dengan pengua-
saan pasar 21% dengan rata-
rata kunjungan 55,96 juta 
pengunjung, diikuti Bukala-
pak 42,87 juta pengunjung, 
Lazada 27,99 juta pengunjung, 

Blibli dengan 21,39 juta trafi k 
(lihat tabel).

Salah satu pendorong domi-
nasi lima e-commerce lantaran 
mereka memiliki pendanaan 
yang cukup. Rata-rata mereka 
mendapatkan dana segar dari 
investor China. Shopee mera-
ih pendanaan dari Tencent, 
Tokopedia dan Lazada men-
dapat suntikan dari Alibaba.

Selain itu, masing-masing e-
commerce memiliki banyak 
penjual aktif. Christin Djuar-
to, Director Shopee Indone-
sia, menyebut lebih dari 2,5 
juta orang penjual aktif di 
Shopee. Semakin banyak pen-
jual semakin besar pula nilai 
transaksi atau gross merchan-
dise value (GMV) di situs jual 
beli tersebut. "GMV Kami di 
kuartal II mencapai US$ 3,8 
miliar tetapi itu untuk regio-

nal, kami hampir tidak pernah 
mengeluarkan data khusus 
Indonesia. Tetapi active seller 
di Indonesia lebih dari 2,5 juta 
orang," jelas Christin kepada 
KONTAN, kemarin.

Co Founder dan CEO Toko-
pedia, William Tanuwijaya, 
bahkan menargetkan GMV 
tahun ini bisa mencapai Rp 
222 triliun. Jumlah itu naik 
204,1% dibandingkan tahun 
lalu senilai Rp 73 triliun. Pe-
ningkatan GMV juga karena 
semakin banyak mitra yang 
berjualan di Tokopedia. Pada 
Juli 2019, Tokopedia memiliki 
lebih dari 200.000 mitra aktif. 

Chief of Strategy Officer 
Bukalapak, Teddy Oetomo, 
juga menilai, penambahan 
mitra jadi kunci sustainable 
e-commerce. Bukalapak me-
miliki 2 juta mitra.     ■

Peta Penguasa E-Commerce
Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan Blibli menguasai transaksi e-commerce di Indonesia

Andy Dwijayanto

Kerjasama Telkomsel dan Sarinah

 ANTARA/Audy Alwi

Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Martini (kiri) bersama Direktur Utama Sarinah Gusti Ngurah Putu Sugiarta Yasa 
(kanan) menyaksikan VP Sales & Care Strategy Telkomsel Andri Wibawanto (kedua kiri) dan Direktur Ritel Sarinah Lies 
Permana Lestari memperlihatkan naskah kerjasama penyediaan solusi bisnis korporat di Jakarta, Kamis (17/10). Kerjasama 
ini meliputi paket layanan Closed User Group (CUG) dan solusi bisnis lainnya yang bermanfaat mendorong operasional 
penjualan Sarinah. Selain itu, Telkomsel menghadirkan program loyalitas pelanggan berupa promo harga khusus saat 
belanja di outlet Sarinah bagi pelanggan yang menukarkan Telkomsel POIN.

ANTARA/Sigid Kurniawan 

Jaya raya akan menghubungkan proyek tersebut dengan 
Stasiun MRT Cipete melalui skybridge. 

Kontribusi Pendapatan 
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk*

30 Juni 
2019

30 Juni 
2018

Pertumbuhan 
(%)

Rawat inap 996,35 854,59 16,59

Obat dan perlengkapan medis 452,44 380,96 18,76

Kamar rawat inap 190,61 156,18 22,05

Layanan penunjang medis 170,93 155,08 10,22

Kamar operasi dan bersalin 101,52 93,95 8,06

Administrasi 60,58 51,87 16,79

Jasa tenaga ahli 20,25 16,54 22,43

Rawat jalan 588,09 511,33 15,01

Obat dan perlengkapan medis 275,36 237,18 16,10

Layanan penunjang medis 171,9 147,6 16,46

Jasa tenaga ahli 103,43 93,98 10,06

Registrasi 37,4 32,57 14,83

Jumlah 1.584,44 1.365,93 16,00
*Rp miliar                                                               Sumber: Laporan keuangan MIKA

Perbandingan 
Penguasaan Pasar 

E-Commerce di Indonesia
Tokopedia
Pengunjung Web Bulanan 65.953.400
Ranking AppStore 2
Ranking PlayStore 3
Pengikut di Twitter 257.750
Pengikut di Instagram 1.487.740
Pengikut di Facebook 6.241.510
Jumlah Karyawan 3.431
Shopee
Pengunjung Web Bulanan 55.964.700
Ranking AppStore 1
Ranking PlayStore 1
Pengikut di Twitter 117.490
Pengikut di Instagram 2.970.980
Pengikut di Facebook 15.434.730
Jumlah Karyawan 3.225
Bukalapak
Pengunjung Web Bulanan 42.874.100
Ranking AppStore 4
Ranking PlayStore 9
Pengikut di Twitter 174.630
Pengikut di Instagram 903.130
Pengikut di Facebook 2.426.820
Jumlah Karyawan 2.651
Lazada
Pengunjung Web Bulanan 27.995.900
Ranking AppStore 3
Ranking PlayStore 2
Pengikut di Twitter 372.950
Pengikut di Instagram 1.470.810
Pengikut di Facebook 28.689.230
Jumlah Karyawan 2.372
Blibli
Pengunjung Web Bulanan 21.395.600
Ranking AppStore 6
Ranking PlayStore 4
Pengikut di Twitter 492.420
Pengikut di Instagram 884.000
Pengikut di Facebook 8.460.730
Jumlah Karyawan 1.559

Data per kuartal III 2019 
Sumber: iPrice.co.id, riset KONTAN


