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Blockchain, Distributed Ledger dan
Distributed Ledger Technology

Apakah yang dimaksud dengan blockchain, distributed ledger, dan 

distributed ledger technology?

Blockchain Distributed Ledger
Blockchain adalah jenis struktur data 

yang digunakan dalam distributed 

ledger yang disimpan dan 

didistribusikan dalam sebuah paket 

yang disebut Block dan terhubung satu 

sama lain dalam suatu rantai digital 

(chain), sehingga terciptalah nama 

Blockchain. Jadi blockchain ini adalah 

jenis struktur data dalam satu rantai, 

bukan ledger, bukan juga teknologinya. 

Blockchain menggunakan metode 

kriptografik dan algoritma untuk 

mencatat dan melakukan sinkrosinasi 

data ke seluruh jaringan.

Disebutkan diatas kata Distributed 

Ledger (DL), Distributed Ledger adalah 

bentuk penerapan Ledger untuk 

penyimpananan data dan 

pendistribusiannya kepada semua 

pengguna. Untuk memudahkan 

pemahaman ledger identik dengan 

pembukuan, bukan teknologi. Ada 

perbedaan antara distributed (atau 

terdistribusikan) dengan desentralisasi. 

Banyak sekali artikel didalam media 

disampaikan desentralisasi, seharusnya 

distributed, gambar berikut ini 

menggambarkan perbedaan antara 

desentralisasi (decentralized) dengan 

terdistribusi (distributed), juga sekalian 

disajikan sentralisasi agar mendapat 

pemahaman ketiganya.

BLOCKCHAIN

* Data

DISTRIBUTED
LEDGER

* Pembukuan
yang
didistribusikan

DISTRIBUTED LEDGER
TECHNOLOGY

* Teknologi untuk
mencatat data 
ke dalam
pembukuan yang
didistribusikan

Centralized, pada gambar paling kiri, adalah jenis ledger yang dikendalikan 

oleh pusat, dan pihak lainnya yang berada diluar pusat menyampaikan data 

kepada pusat, sehingga tersentralisasi datanya.

Pada jenis desentralisasi, yang digambarkan pada bagan tengah, ledger 

dikendalikan oleh intermediary, dan para pihak lainnya selain intermediary 

menyampaikan data kepadanya.

Yang ketiga, gambar paling kanan, adalah jenis terdistribusi, sudah mulai 

terlihat perbedaannya bahwa setiap pihak atau member memiliki catatan (atau 

record) yang sama satu dengan lainnya.

Distributed Ledger dapat berupa Open (permissionless) Ledger ataupun 

Permissioned Ledger. Terdapat perbedaan mendasar dari kedua macam Distributed 
Ledger itu. Sebelum mengulasnya, sebagai contoh Bitcoin dan Etherium adalah 

contoh Distributed Ledger yang total Permissionless.

Pengertian Permissionless adalah setiap pihak yang terdapat dalam jaringan 

Blockchain dapat bergabung (join) atau meninggalkan jaringannya tanpa perlu 

di-approved oleh pihak-pihak lainnya didalam jaringan itu. Sebaliknya, pengertian 

Permissioned adalah pihak yang berniat untuk bergabung diseleksi terlebih dulu 

oleh pihak didalam jaringan, agar lebih mudah lagi membayangkan, ada pemilik atau 

administrator yang menyeleksi dan menyetujui permintaan untuk bergabung 

kedalam jaringan.
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Sebagai tambahan sebelum melanjutkan perbedaan-perbedaan lainnya, istilah 

open atau permissionless memiliki istilah satu lagi yaitu Public. Beberapa istilah 

yang khusus didalam blockchain disajikan tepat setelah tabel perbedaan, agar 

mudah mencari pengertian istilah yang bersifat teknis.

Token adalah representasi dari asset digital, tidak memiliki nilai intrinsik (nilai 

sesungguhnya asset tersebut) dikarenakan aset ini tidak didasarkan pada aset 

berharga lainnya. Untuk lebih memudahkan memahami, setiap mata uang yang 

bukan mata uang digital, misalnya Rupiah, USD GBP dan lain-lainya memiliki 

nilai yang didasarkan pada aset yang berharga, yaitu emas atau logam mulia. 

Token ini tidak didasarkan pada suatu aset.

Cryptocurrency adalah bagian dari mata uang digital (digital currencies) yang 

mengandalkan teknik kriptografik, contoh cryptocurrency ini antara lain adalah 

Bitcoin dan Ether.

Public (atau Open, atau Permissionless)
Blockchain Permissioned Blockchain

Pihak Pusat

Akses

Tingkat
Kepercayaan
(Trust)

Keterbukaan

Keamanan

Kecepatan

Tanpa pemilik pusat atau administrator

Siapa saja bisa bergabung

Terdapat administration yang mengontrol

Hanya pihak yang telah diseleksi yang dapat

bergabung ke dalam jaringan

Tingkat kepercayaan antar pihak lebih tinggi

Tingkat keterbukaan dan transparansi ledger
lebih tinggi

Keamanan menggunakan access control

Verifikasi identitas diperlukan dan dilakukan

oleh pemilik jaringan/administrator

Memungkinkan banyak mekanisme

konsensus

Semua aset

Kejelasan kepemilikan secara legal lebih 

tinggi

R3’s Corda, Hyperlegder Fabric

Pemrosesan transaksi lebih cepat dan 

memungkinkan volume transaksi lebih banyak

Ledger terbuka & transparan = di share 
kepada semua pihak dalam jaringan

Pihak dalam jaringan tidak perlu kepercayaan
satu sama lain

Tingkat keamanan menjadi harus lebih 

diperhatikan karena jaringan yang open 
atau terbuka yang tanpa permission sangat 

banyak pihak yang terdapat didalamnya. 

Pemrosesan transaksi lebih lambat dan 

volume transaksi terbatas.

Identitas User identity-nya anonymous atau 

terproteksi oleh pseudonyms

Konsensus atau

kesepakatan

Lebih sedikit mekanisme konsensus

Aset Umumnya cryptocurrency. Tetapi 

memungkinkan juga selain cryptocurrency 
dimana token digunakan untuk mewakili 

aset.

Kepemilikan

Secara Legal

Kurang memiliki tingkat kejelasan 

kepemilikan secara legal 

Contoh Bitcoin, Ethereum

Untuk menyimpan dan mendistribusikan rantai struktur data (Blockchain) 

diperlukan sebuah teknologi, yang disebut Distributed Ledger Technology (DLT). 

Jadi distributed ledger technology sesuai dengan penamaannya, teknologi ini 

digunakan untuk mencatat, mendistribusikan data kepada seluruh penyimpan 

data (atau ledger) dan melakukan sinkronisasi data kepada semua pihak yang 

terhubung dengan dalam jaringan distribusinya.

Distributed Ledger Technology

Penerapan Distributed Ledger Technology adalah cryptocurrency, dimana 

penerapan pertamanya adalah Bitcoin. Saat ini bank sentral Negara-negara di 

dunia mengembangkan CBDC (Central Bank Digital Currency). Penerapan 

lainnya diluar industri jasa keuangan adalah pendataan tanah atau land registry.

Penerapan Distributed Ledger Technology
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Penerapan smart contract adalah Trade Finance Perbankan. Bank 

menyediakan jasa trade finance bagi nasabah pengekspor dan pengimpor. 

Dimana Blockchain ini menjadi tools untuk pengelolaan L/C (Letter of 
Credit). Pembayarannya menggunakan Blockchain juga.

Selain trade finance, bank juga menyediakan jasa pengiriman uang atau 

remittance. Sebelum menggunakan Blockchain solusi remittance ini 

dilakukan dalam waktu yang cukup lama karena adanya jam operasional 

bank, dengan Blockchain ini remittance menjadi lebih cepat karena 

teknologinya memungkinkan untuk mendukung transaksi 24 jam sehari 7 

hari seminggu (24 x 7). Biaya yang dikenakan untuk pengiriman juga lebih 

murah karena pada proses remittance yang lama memerlukan banyak 

intermediary yang meminta fee.

Perhatikan bagan berikut ini, terdapat 5 pihak dalam satu jaringan Blockchain, 

mereka adalah A, B, C, D, dan E, yang digambarkan sebagai layar monitor. 

Didalam monitor terdapat gambar jari, jari 1 dan 2 menandakan data yang sudah 

terdapat didalam komputer masing-masing pihak. Dimulai dengan cara kerja 

pertama, jika pihak A ingin menambahkan data ketiga (perhatikan telunjuk 3 jari 

berwarna kuning), maka akan didistribusikan kepada seluruh pihak (perhatikan 

gambar 2) secara terenkripsi keamanan datanya.

Penerapan Smart Contract

Cara Kerja Blockchain

Smart contract adalah program yang ditulis pada pembukuan didistribusi dan 

dieksekusi secara otomatis pada jaringan Blockchain.

Smart Contract

Pada langkah kedua ini pula setiap pihak melakukan verifikasi dan approval.

Setelah semua pihak selesai melakukan verifikasi yang dilanjutkan dengan 

approval, maka data ketiga (3 jari warna kuning) terdistribusikan keseluruh 

pihak A, B, C, D, dan E, (perhatikan gambar 3).

Dari cara kerja Blockchain itulah yang membuat Blockchain ini menyediakan 

trustworthiness kepada para pihak. Jika ada data yang dimanipulasi pada salah 

satu komputer didalam jaringannya, maka bisa diperiksa dan ditandingkan 

(match) dengan data yang ada pada komputer lainnya.

EE

A

BE

CD

A

BE

CD

A

BE

CD

1

2

3
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Apakah yang dimaksudkan dengan DeFi?

DeFi adalah sebuah singkatan : Decentralized Finance. DeFi ini adalah 

aplikasi-aplikasi finance hasil dari pengembangan Blockchain dan 

Cryptocurrency. DeFi ini diprediksikan akan menjadi disruptor berikutnya 

pada industri keuangan.

Perangkat apa saja didalam Blockchain yang digunakan untuk membangun 

DeFi ini ? Ada dua, yaitu Smart Contract dan Decentralized Applications 
atau yang sering disingkat D’apps. D’apps yaitu sebuah aplikasi didalam 

Blockchain yang digunakan untuk mendesentralisasikan.

Bagi pemilik cryptocurrency dapat menginvestasikan cryptocurrency-nya 

melalui DeFi ini dan mendapatkan imbal balik berupa bunga. Tetapi 

sebelumnya perlu diperiksa terlebih dahulu apa saja cryptocurrency yang 

bisa diterima ke dalam DeFi hingga 2021 ini.

Perkembangan Blockchain Definisi DeFi
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Sejak pertama diperkenalkan pada tahun 2008 oleh nama samara Satoshi 

Nakamoto Blockchain mengalami perkembangan yang cepat.

Awalnya Blockchain ini dibuat untuk cryptocurrency yang dinamakan 

Bitcoin, tidak mengherankan jika hingga saat ini banyak orang berpikiran 

bahwa Blockchain adalah Bitcoin, sebenarnya berbeda. Bitcoin adalah hasil 

pengembangan Blockchain.

Perkembangan berikutnya adalah Smart Contract, singkatnya smart 
contract ini adalah aplikasi hasil pengembangan Blockchain untuk 

mengeksekusi kesepakatan bisnis secara otomatis melalui sistem.

Berikutnya D’apps, atau apps yang dibuat dari Blockchain. Saat ini telah 

dikembangkan DeFi atau Decentralized Finance.

USD Coin
(USDC)

Dai
(DAI)

Ether
(ETH)

Ox
(ZRX)

Tether
(USDT)

Wrapped
Bitcoin
(WBTC)

Sai
(SAI)

Augur
(REP)

Basic
Attention

Token
(BAT)



1. Decentralized Exchange 
(DEXS), sebuah aplikasi 

penukaran mata uang secara 

online. Misanya dari USD ke 

Bitcoin (BTC), dari Ether (ETH) ke 

DAI, dan sebagainya. Contoh 

DeFi ini adalah UniSwap (2018) 

dikembangkan oleh Hayden 
Adams. Dengan aplikasi ini 

memungkinkan penukaran mata 

uang oleh pemilik tanpa adanya 

intermediary.

2. Stablecoin, yaitu jenis 

cryptocurrency yang terikat 

dengan currency lain diluar 

cryptocurrency, misalnya USD, 
Euro dan sebagainya untuk 

menstabilkan nilai tukar.

3. Lending Platform : sesuai 

dengan namanya, adalah berupa 

platform untuk menyediakan jasa 

pinjaman seperti halnya bank. 

Tetapi ini online dan tanpa 

intermediary. Jenis usaha pinjam 

meminjam ini adalah yang paling 

populer dari bentuk DeFi, dimana 

DeFi ini menjadi penghubung 

antara pemilik cryptocurrency 
yang bersedia meminjamkan 

uangnya dengan imbal balik 

berupa bunga dan pihak yang 

memerlukan pinjaman. Platform 

ini menerapkan secured-loan, 

artinya mewajibkan si peminjam 

menyetor agunan (collateral) 
terlebih dahulu. Contoh yang 

telah ada adalah Compound 
Finance (2018) yang 

dikembangkan oleh Robert 
Leshner seorang mantan 

ekonom.

4. Wrapped Bitcoin (WBTC) 
adalah sebuah cara baru 

mengirimkan Bitcoin ke 

Ethereum agar Bitcoin dapat 

digunakan pada DeFi-nya 

Ethereum, melalui sebuah 

jaringan. Sebagai informasi 

tambahan: DeFi dibangun 

dengan menggunakan platform 
Ethereum.

5. Prediction Markets, adalah 

market untuk memprediksikan 

hasil suatu kejadian, misalnya 

siapa yang akan memenangkan 

pemilihan. Prediction markets ini 

ditujukan untuk mendapatkan 

uang dari hasil prediksi.

1. Asset, adalah layer dari aset-aset 

yang akan diinput kedalam 

aplikasi, asset ini dapat berupa 

fiat currency maupun 

cryptocurrency. Untuk fiat 
currency tentunya harus diubah 

terlebih dahulu menjadi 

cryptocurrency dengan 

menggunakan stablecoin.

2. Gateway, ini adalah sebagai 

sebuah lapisan untuk 

menampung asset dan 

menghubungkan antara asset 
layer dengan aplikasi. 

3. Application, sesuai dengan 

namanya bahwa aplikasi atau 

penerapan inilah yang digunakan 

oleh pemodal maupun peminjam 

untuk saling bertransaksi.

4. Aggregation, berfungsi untuk 

menyatukan (aggregation) data 

dari luar kedalam aplikasi.

5. Settlement, setiap transaksi 

dicatat pada sebuah pembukuan, 

yaitu Distributed Ledger-nya 

Blockchain.

Aplikasi finance dalam bentuk DeFi ini dapat diperuntukkan bagi pemodal 

yang belum memiliki cryptocurrency sekalipun. Mari kita telusuri bagan 

berikut : 

Penerapan DeFi Arsitektur DeFi
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Inilah penerapan-penerapan DeFi yang telah ada: Arsitektur DeFi ini dibagi menjadi 5 layer arsitektur :

Flat Currency

DeFi Non-DeFi

Asset

Gateway

Application

Aggregation

Settlement

Flat blocked
Stablecoin

Decentralized
Exchange

(DEX)

DEX
Aggregator

Asset of Yield
Management

Credit Derivative Insurance

Asset blocked
Stablecoin

Digital Asset
(BTC, ETH, DAI)

Digital Wallet

Blockchain Distributed Ledger

Algorithm
Stablecoin



Bagi pemodal fiat currency (yang bukan cryptocurrency) dapat menyetor 

fiat currency yang dimilikinya untuk ditukar menjadi cryptocurrency 
melalui Stablecoin kemudian disimpan kedalam dompet digital (digital 
wallet). Setelah itu dapat ditransfer kedalam aplikasi DeFi yang 

dikehendaki.

Aplikasi DeFi ini juga menyediakan fitur untuk mengumpulkan 

(aggregation) data dari external, misalnya data kurs atau nilai tukar, selain 

itu juga data persentase yield atau persentase imbal balik atas dana yang 

diinvestasikan pemodal lain dari investment market diluar DeFi, dimana 

feeding data ini dibantu oleh smart contract.

Ada arsitektur DeFi lainnya yang telah dibangun selain arsitektur 

(dihalaman sebelumnya), berikut disajikan bagannya :

Perbedaan dengan arsitektur sebelumnya adalah:

1. Aggregation Layer adalah penghubung antara pengguna DeFi dan 

aplikasi DeFi.

2. Application Layer berfungsi untuk menggabungkan antara masing-masing 

aggregator dengan berbagai pilihan aplikasi. Teknologinya menggunakan 

web dimana pengguna DeFi bisa memilih dan menentukan lebih dari satu 

aplikasi keuangan yang dikehendaki, dapat dikatakan semacam menu.

3. Protocol Layer berisikan berbagai use case seperti Decentralized Exchange, 
Credit, Derivative dan sebagainya.

4. Asset Layer adalah lapisan didalam DeFi yang berisikan asset.
5. Settlement Layer adalah lapisan untuk settlement seluruh transaksi 

keuangan yang dilakukan.
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DeFi memanfaatkan 

keunggulan-keunggulan Blockchain, 

dan berikut ini adalah 

komponen-komponen Blockchain 

yang dimanfaatkan menjadi DeFi:
1.  Blockchain, setiap data tercatat 

dalam distributed ledger, dan 

distributed ledger didalam DeFi 
disini berfungsi untuk settlement 
transaksi seperti yang telah 

dijelaskan. Saat ini (hingga 2021) DeFi 
dikembangkan oleh Ethereum.

2. Digital Asset, suatu token yang 

memiliki nilai yang dapat 

diperdagangkan. Contohnya adalah 

Bitcoin sebagai cryptocurrency 
pertama yang telah dibuat.

3. Wallet, atau dompet, adalah 

software interface yang berfungsi 

sebagai penyimpanan asset didalam 

Blockchain.

4. Smart contract, adalah 

pemrograman perjanjian bisnis yang 

dieksekusi otomatis oleh Blockchain.

5. Decentralized Applications 
(D’apps) adalah berupa aplikasi 

software selain smart contract untuk 

mendesentralisasikan kepada 

banyak pengguna, oleh karenanya 

menggunakan teknologi web.

6. Governance System adalah tata 

kelola perubahan smart contract.
7. Decentralized Autonomous 

Organization (DAO), beberapa 

organisasi atau entitas yang diatur 

dalam smart contract.
8. Stablecoin, digital asset yang 

bertujuan untuk menstabilkan nilai 

tukar antara fiat currency dengan 

cryptocurrency.

9. Oracles, adalah data feeding yang 

sumbernya dari luar DeFi, misalnya 

nilai kurs, informasi harga saham, 

informasi suku bunga, dan 

sebagainya untuk diinput kedalam 

DeFi.

DeFi Building Blocks

Agregator 1

Decentralized
Exchange

(DEX)
Credit Derivative Insurance

Fungible
Token

Non-Fungible
Token Other Token

Blokchain Distirbuted Ledger

Agregator 2 Agregator 3 Agregator  n

Native
 Protocol

Asset 
(ETH)

Aggregation

Application

Protocol

Asset

Settlement



Non-fungible token adalah salah satu jenis digital asset, kita bisa 

bayangkan asset seperti tanah, mesin pabrik, kendaraan, dan lain-lainnya, 

tetapi NFT ini digital, tidak berbentuk fisik. Oleh karena itu NFT ini 

dijadikan sebagai agunan pinjaman cryptocurrency.

Jadi, apakah yang dimaksud dengan 

Non-Fungible Token sebenarnya? 

Sebelum menjelasan jawabannya, 

disajikan satu lagi bentuk digital 
asset, yaitu cryptocurrency.

Ada persamaan dan perbedaan 

antara kedua digital asset tersebut, 

sederhananya cryptocurrency adalah 

uang, dalam kasus DeFi ini adalah 

uang kripto yang dipinjam atau 

dihutang. Sedangkan NFT adalah 

agunan yang disetor untuk 

mendapatkan pinjaman uang kripto 

tersebut.

Kita ambil contoh sebuah properti 

atau hak atas kepemilikan tanah 

yang diagunkan untuk mendapatkan 

pinjaman uang. Caranya adalah 

bukan tanahnya diserahkan kepada 

bank melainkan sertifikat tanah yang 

diserahkan. Contoh lain adalah 

kendaraan yang diagunkan, maka 

BPKB yang diserahkan, bukan 

kendaraan yang diserahkan. 

Bagaimana dalam dunia digital ?

Mirip dengan pinjaman tradisional 

bahwa sertifikat yang diserahkan, 

maka pinjaman digital memerlukan 

digital asset. Kembali sejenak ke 

dunia tradisional tadi, bagaimana 

bank yang akan menerima sertifikat 

tanah itu yakin bahwa sertifikatnya 

asli ? Tentunya untuk membuktikan 

bahwa sertifikat itu asli diperlukan 

pihak lain yang dapat menyatakan 

keasliannya. Dalam dunia digital NFT 

ini dapat diidentifikasi keasliannya, 

karena setiap digital asset bersifat 

unique (satu), melalui sebuah teknik 

atau cara yang disebut sebagai 

cryptography.

Jadi NFT adalah token yang 

digunakan untuk membuktikan 

bahwa hak kepemilikan yang asli, 

bukan copy paste dari milik orang 

lain yang ditemukan di internet.

Aplikasi pinjaman (lending) yang pertama kali menggunakan Non-Fungible 
Token ini adalah DeBank.
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Non-Fungible Token DeFi Dengan Agunan NFT

Setelah pinjaman itu disetujui untuk dicairkan maka debitur bisa 

mendapatkan cryptocurrency nya untuk keperluan bisnisnya. Bagaimana 

jika ternyata debitur atau si peminjam mengalami kesulitan melunasi 

pinjaman beserta bunganya? Dengan suatu proses yang cukup panjang dan 

dipastikan aman, maka agunan disita dan untuk menutupi kerugian bank 

karena kredit macet, agunan itu dilelang. Sama halnya dengan proses 

pinjaman secara tradisional tadi, aplikasi DeFi dengan agunan NFT dapat 

dilelang, aplikasi ini memiliki fitur lelang yang terintegrasi kepada pasar 

digital asset.

Lelang Digital Asset

Sejak terciptanya Non-Fungible Token sudah ada beberapa bentuk, seperti:

1. Digital Art, seperti lukisan, musik, fotografi dimana saat sebelum ada NFT 

ini semua dapat digandakan (copy-paste), tetapi setelah adanya NFT 

maka pemilik asli digital art tersebut dapat membutikan bahwa dialah 

penciptanya. Digital Art ini sudah tersedia pasarnya sehingga para 

seniman maupun kolektor dapat bertemu untuk bertransaksi.

2. Tiket suatu event atau pertunjukan

3. Sertifikat maupun dokumen legal lainnya.

Penerapan Non-Fungible Token

Penjelasan Non-Fungible Token



Ada 4 langkah utama untuk menerapkan Blockchain kedalam bisnis anda, 

seperti tergambar didalam bagan berikut ini :

Pertama, yakinkan bahwa blockchain adalah solusi yang tepat untuk:

1. Memecahkan permasalahan, atau

2. Terhubung dengan mitra usaha, misalnya bisnis anda memiliki mitra 

usaha yang telah menggunakan blockchain dan tentunya anda ingin 

tetap berbisnis dan bahkan meningkatkan bisnis anda. Kedua, berbagai 

kesiapan perlu dilakukan. Kesiapan ini bukanlah sekedar kesiapan 

investasi Blockchain saja, tetapi lebih menyeluruh ke segala aspek 

organisasi. Ketiga, mulai pengembangan Blockchain. Dan keempat, 

mengintegrasikan solusi blockchain ini dengan berbagai perangkat 

teknologi informasi lainnya serta keseluruhan ekosistem teknologi 

informasi dalam bisnis anda.
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Menerapkan Blockchain untuk Perusahaan Anda Sekilas Tentang Digital Data Services

Assesment Readiness Implementation Integration

Penentuan apakah 
Blockchain 

merupakan solusi 
yang tepat untuk 

menyelesaikan 
permasalahan 

bisnis anda

Kesiapan 
organisasi 
menjelang 

implementasi

Pengembangan 
blockchain untuk 
solusi bisnis anda

Blockhain yang 
telah 

dikembangkan 
tidak berdiri sendiri 
tetapi terintegrasi 

dengan solusi 
lainnya

PT Equine Global memiliki

pilar kapabilitas dalam

dunia digital yang digambarkan

berikut ini.

BLOCKCHAIN

BIG DATA &
BUSINESS

ANALYTICS

CLOUDCYBER
SECURITY

Digital Data Services adalah sebuah unit usaha didalam PT Equine Global 

yang membantu para pelanggan dalam beberapa layanan

Create
Magnificent

Digital
Transformation

Harness
The Power Of Data &

Analytics

Create
Magnificent

Digital
Transformation

- End-to-end 
Journey Redesign

- Digital Strategy

- Data Analytics 
Master Plan

- Machine Learning
- Big Data 

Readiness

- Blockchain Need 
Assessment

- Blockchain 
Readiness
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