
Tren Bisnis O2O (Online to Offline) Yang Mulai Diterapkan Di Indonesia 
 

Menjamurnya bisnis E-Commerce di Indonesia berujung pada masalah logistik yang cukup membuat 

konsumen khawatir dengan barang belanjaannya. Masalah seperti paket yang hilang, nyasar dan rusak 

bisa disebabkan oleh infrastruktur logistik yang kurang memadai. Oleh karena itu, Indonesia 

membutuhkan solusi alternatif untuk permasalahan tersebut. Salah satunya yang paling memungkinkan 

yaitu bisnis O2O (Online to Offline). 

 

Konsep Bisnis O2O, Online to Offline 

Bisnis O2O, yang merupakan akronim dari online to offline, adalah salah satu model bisnis yang 

menggabungkan sistem online dan offline. Dalam ranah E-Commerce, konsep O2O memungkinkan 

konsumen untuk berbelanja secara online dan menebusnya secara offline pada tempat yang telah 

ditentukan. Namun bisa juga mengarah pada bisnis berupa transportasi on-demand, pemesanan 

makanan, dan akomodasi atau penginapan. Sementara itu pada segmen logistik, konsep O2O bisa hadir 

dalam bentuk loker pintar 

 

Dikutip dari website InnovationIsEverywhere, konsep bisnis O2O dipelopori oleh Cina yang memang 

menjadi ladang bisnis E-Commerce terbesar di Asia. Beberapa startup Cina telah mengusung konsep ini 

dengan menggabungkan berbagai macam teknologi seperti QR-Code, voice-based apps, instant 

messaging, dan juga mobile payment. Hasilnya kemudahan dalam berbelanja ataupun pemesanan 

secara online pun bisa dirasakan oleh konsumen mereka, terlepas dari masalah logistik yang sering 

terjadi. 

 

Di Indonesia sendiri tren bisnis O2O masih sedang berkembang. Namun beberapa pemain besar E-

Commerce Indonesia sudah mulai menerapkan konsep ini. Seperti misalnya Lazada dengan sistem in-

house delivering, MatahariMall yang dikabarkan tengah membangun platform logistik agar konsumen 

dapat mengambil belanjaan mereka secara langsung di outlet-outlet matahari, dan juga Alfaonline yang 

terintegrasi dengan minimarket Alfamart di seluruh Indonesia. 

 

Sedangkan pada segmen lainnya, Indonesia juga memiliki bisnis berbasis transportasi on-demand (Go-

Jek, Grab, Uber), pemesanan makanan (Berrykitchen, Go-Food, Foodpanda, Happy Fresh, dll), dan 

akomodasi (Airbnb, Traveloka, HotelQuickly, Pegipegi, dll). Secara tidak langsung, semua bisnis tersebut 

telah mengusung konsep O2O dalam sistem mereka.  

 

Namun bagi online merchant berskala kecil tentunya akan sangat sulit menerapkan konsep online to 

offline. Keterbatasan dana dan jumlah toko fisik justru akan menyulitkan konsumen dalam mengambil 

produk secara offline. Oleh karena itu, dibutuhkan platform berupa loker pintar yang bisa menjadi 

alternatif lokasi pick-up barang belanjaan konsumen. Nantinya, penjual dan pembeli dapat menentukan 

sendiri lokasi pengiriman dan pengambilan paket, sedangkan pihak logistik cukup mengantarkannya 

pada lokasi loker yang telah ditentukan. 

 

Loker Pintar PopBox Akan Membantu Bisnis O2O 

Melihat peluang itu, PopBox Asia berusaha menyediakan loker pintar yang akan menjadi solusi bagi para 

online merchant untuk beralih ke bisnis O2O. Mereka bisa bergabung menjadi merchant PopBox dan 

http://www.innovationiseverywhere.com/o2o-why-china-leads-the-online-to-offline-revolution/


akan memperoleh berbagai keuntungan seperti biaya logistik yang lebih murah, pengiriman yang aman, 

pengembalian produk yang mudah dan peningkatan dalam hal kepuasan pelanggan. 

 

Sama seperti konsep O2O pada umumnya, PopBox membantu para merchant dalam menyediakan 

sistem offline. Jadi konsumen akan berbelanja secara online pada toko milik merchant, kemudian 

mengambil paket secara offline pada loker pintar PopBox yang dapat ditemukan di beberapa tempat 

umum seperti stasiun kereta api, universitas, mall, area perkantoran, apartemen dan lainnya. (lihat di 

www.popbox.asia/locations). 

 

PopBox menggunakan berbagai macam teknologi canggih yang akan memudahkan konsumennya dalam 

menerima paket. Ketika paket telah tiba di loker tujuan, konsumen akan menerima 6 digit PIN melalui 

pesan SMS. Kemudian pin ini dapat digunakan untuk membuka kunci loker pada lokasi yang telah 

ditentukan.  

 

Untuk meningkatkan pelayanannya, PopBox sedang mempersiapkan O2O baru bersama Mataharimall 

dan DIMO dengan menyediakan sistem Pay by QR, dimana para konsumen bisa berbelanja produk 

Mataharimall hanya dengan menscan barcode yang ada pada sticker dan terminal loker popbox. 

Nantinya, barang yang sudah discan akan dikirimkan ke loker yang sudah dipilih oleh pengguna. 

 

Selain itu, PopBox juga sedang bekerjasama dengan Superindo dan Mataharimall untuk membangun 

COP (cash on pickup), yaitu sistem dimana konsumen yang berbelanja langsung di website mataharimall 

bisa memilih COP dan lokasi loker superindo yang diinginkan. Setelah barang sudah sampai di loker, 

konsumen akan menerima sms notifikasi bahwa barang pesanannya sudah sampai di loker tujuan dan 

konsumen dapat segera melakukan pembayaran di kasir superindo. Setelah melakukan pembayaran di 

kasir, konsumen akan mendapatkan pin untuk membuka loker dan mengambil barang belanjaanya. 

 

Dengan PopBox, diharapkan bisnis O2O (Online to Offline) di Indonesia akan terus berkembang sebagai 

solusi permasalahan jual beli online yang aman dan nyaman. 
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