
PANAK.ID
Platform Marketplace and BussinessLIvestock

“Easier get local product form Indonesia Farmer”
-Empowering local farmer



dengan ROI (profit sharing) :

7-10%

MARI BANTU
USAHA PETERNAKAN  
KAMBING &  
TURUNANNYA BATCH 3

BISNAK

Mulai dari

Rp. 50.000
Jangka waktu 4 Bulan



Bisnak ternak atau Bisnak merupakan proyek bisnis  

bersama bidang peternakan dari Panak.id dengan  

system bagi hasil antara peternak dengan kolega bisnis  

panak.

Proyek Bisnak bertujuan untuk menciptakan  
dampak sosial bagi masyarakat danmemajukan

perekonomian peternak local Indonesia dengan  
modalnya yang kecil sehingga dapat dijangkau oleh
masyarakat luas.
Melalui konsep sharing economy,
Bisnak menghubungkan para peternakyang

membutuhkan support dana dengan kolega  
bisnis panak yang menyediakan dana tersebut.

BISNAK



Skema  

Bisnak

Pendanaan ke peternak

ROI

Pembuatan tempat, distribusi  

bibit, pemberian pakan, &  

management pengelolaan

Hasil Panen
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Petani/Peternak
Kole a  

Bisnis Panak.Id

End User



Bisnak

Kole a Bisnis

Masyarakat selaku Kolega  

membantu akses permodalan  

bagi Petani/Peternak dan akan  

mendapatkan keuntungan melalui  

system bagi hasil sesuai dengan  

kesepakatan yang telah disetujui.

Panak.Id

Panak.id selaku fasilitator akan survey,  

analisis data, dan memasarkan bisnis  

ternak suatu proyek serta  

mendampingi peternak dalam  

manajemen usaha sehingga dapat  

menunjang keberhasilan usaha

Petani/Peternak

Peternak bertanggung jawab dalam  

mengelola usaha dalam jangkawaktu  

yang telah disediakan.Peternak

yang mengalami kesulitandalam  

akses permodalan dapat  

menghubungi Panak.id



Kelebihan Bisnak

Men untun kan

Bisnak dari sector peternakan

terbukti dapat meningkatkan

keuntungan bagi Masyarakat

baik Peternak maupun Kolega

Bisnis

Terpercaya

Terdapat sertifikat  

kepemilikan saham bisnak  

dan laporan berkala untuk  

kolega bisnis sehingga dapat  

mengawasi suatu proyek

Dampak Sosial

Masyarakat dapat membantu  

sector peternakan sehingga  

memberikan dampak sosial  

bagi Peternak untuk  

meningkatkan produktivitas  

dan kesejahteraannya

Aman
Panak.id telah melakukan seleksi  

untuk memilih calon mitra  

Peternak yang berpengalaman  

dan berpotensi sehingga dapat  

meminimalisir kerugian



Miti asi Resiko

Peternak
PANAK.ID telah melakukan

seleksi untuk memilihPeternak
mitrayang telah memiliki

potensi pasar, potensisumber
daya, dan potensiketerampilan  

dalam mengelola suatu proyek

Kelalaian Peternak
Apabila terjadi suatukerugi-

an yang disebabkanoleh
kelalaian/kesalahan dari

mitraPeternak, maka hal
tersebut adalahtanggung  

jawab mitraPeternak

Force Majeure
Apabila terjadi suatu kerugianyang

disebabkan oleh forcemajeure
seperti bencana alam,maka

dampak kerugianmenjadi
tanggungjawab bersama dengan  

tidakadanya pengembalian dana  

bisnak (tergantung kerugian)



Profil Peternak

B apak Wayan Wardana merupakan seorang
Peternak dengan kemampuan dan pengalaman yang  

sangat baik dimana beliau telah menjalankan usaha

ternak kambing selama lebih dari 8 tahun dan beliau

memiliki dedikasi tinggi untuk kemajuan sector

Peternakan/Perikanan khususnya di Provinsi Bali.

Beliau telah memulai usaha peternakan yang telah

berjalan dengan total produksi susu kambing

1000L/minggu. Mengutamakan Kualitas Produk yang

baik menjadi salah satu prinsip usaha yang dimiliki

oleh beliau sehingga dari segi mutu, susu kambing ini

dapat diandalkan. Dalam proses pemeliharaan belia

menggunakan pakan kualitas terbaik dan proses

pemerahan sesuai dengan Standard selian itu

terdapat proses pasteurisasi susu sebelum di

distribusikan kepada konsumen serta mengolah

produk menjadi produk turunan yang memiliki nilai.



Alur  

Bisnak

BISNAK

BISNAK BERAKHIR



ANALISIS



Cashflow Proyek BISNAK

NO NAM A

BIAYA INVESTASI (4 BULAN)

JUMLAH HARGA SATUAN (RP) TOTAL (RP)

Kandan

Peralatan

1
Penyusutan

4 5.000.000 20.000.000

2
Penyusutan

6 200.000 10.000.000

Jumlah 30.000.000



Cashflow Proyek BISNAK

BIAYA PRODUKSI (4 BULAN)

NO NAMA JUMLAH HARGA SATUAN (RP) TOTAL (RP)

1 Susu Kambin 2500 35.000 87.500.000

2 Bahan-bahan 3000 28.800 86.400.000

3 Tena a Kerja 0

4 Air dan Listrik 6 Bulan 670.000 4.020.000

Jumlah 177.920.000



Cashflow Proyek BISNAK
(Estimasi terendah)

PENERIMAAN

NO NAM A JUMLAH
HARGA SATUAN  

(RP)
TOTAL (RP)

1 Produk Olahan  

Susu Kambin
3000

80.000 240.000.000

JUMLAH 240.000.000



Timeline  

Proyek

Funding time,

Proses sanitasi kendang,  

distribusi pakan,  

pemerahan susu  

kambing ettawa

2 Februari - 20 Februari

Proyek dimulai,  

distribusi susu  

kambing ke  

rumah produksi

1Maret

01 02

04

1 - 5 Juli

Perhitungan proyek

03

Maret - Juli

Pelaporan  

Perkembangan Proyek  

setiap bulannya

05

5 - 10 Juli

Pembagian sertifikat  

dan keuntungan



Skema Ba i Hasil

Project Usaha Peternakan  

Kambin & Turunan

Kole a
Bisnis

Opersional
Panak.id

25%

Mitra Peternak

50% 25%



CREDITS: This presentation template was created  

by Slidesgo, including icon by Flaticon, and  

infographics & images from Freepik

Thanks!

PASAR TERNAK INDONESIA
PT. GENERASI BERDAMPAK INDONESIA

Jl. Nangka Selatan No. 168, Denpasar Utara

@panak.idPasar Ternak Indonesia Panak.id085738886242


