
PANAK.ID
Platform Marketplace and Investment

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



MARI BANTU  
PENGEMBANGAN  
PETERNAKAN BABI

Batch 2

dengan ROI10-13%

Bisnak

Mulai dari

Rp. 50.000
Jangka waktu 6 Bulan

Pak Gusti



BISNAK merupakan proyekbisnis

peternakan dari PANAK.ID dengan

menggunakan sistem bagi hasil antara 

Peternakdengan Kolega Bisnis bertujuan 

untuk menciptakan dampak soial bagi

masyarakat dan kemajuan perekonomian

peternak lokalIndonesia.

BISNAK



Skema

Bisnak

Pendanaan ke peternak

ROI

Pembuatan tempat,distribusi  

bibit, pemberian pakan, &  

management pengelolaan

Hasil Panen
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Petani/PeternakKolega Bisnis
Panak.Id

End User



Bisnak

Kolega Bisnis

Masyarakat selaku Kolega Bisnis

membantu akses permodalan  

bagi Petani/Peternak dan akan  

mendapatkan keuntunganmelalui  

system bagi hasil sesuai dengan  

kesepakatan yang telahdisetujui.

PANAK.ID

Panak.id selaku fasilitatorakan survey,  

analisis data, dan memasarkan

proyek Bisnak serta mendampingi 

peternak dalam manajemen usaha 

sehingga dapat menunjang 

keberhasilan usaha.

Petani/Peternak

Peternak bertanggung jawab dalam  

mengelolausaha dalam jangka waktu  

yang telah disediakan.Peternak

yang mengalami kesulitandalam  

akses permodalan dapat  

menghubungi PANAK.ID.



Kelebihan Bisnak

Menguntungkan

Investasi dari sector peternakan  

terbukti dapat meningkatkan  

keuntungan bagi masyarakat

baik Peternak maupun Investor

Terpercaya

Terdapat sertifikat  

kepemilikan saham modal

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  

mitra yang telah memiliki  

potensi pasar, potensi sumber  

daya, dan potensi keterampilan  

dalam mengelolasuatu proyek.

Kelalaian Peternak
Apabila terjadi suatu

kerugian yang disebabkan

oleh kelalaian/kesalahan 

dari mitra Peternak, maka 

hal tersebut adalah 

tanggung jawab mitra

Peternak.

Force Majeure
Apabila terjadi suatu kerugian yang  

disebabkan oleh force majeure  

seperti bencana alam, maka  

dampak kerugian menjadi  

tanggung jawab bersama dengan  

tidak adanya pengembalian dana  

investasi (tergantung kerugian).



Profil Peternak

G usti Putu Linggih atau kerap disapa Bapak Gusti

adalah seorang Peternak yg berasal dari Desa

Tiga bangli yang sudah berpengalaman di Bali. Beliau

merupakan seorang Peternak dengan etos kerja yg

sangat ulet, cekatan, & jujur serta memiliki dedikasi

tinggi untuk kemajuan sektor Peternakan khususnya di

Provinsi Bali.

Beliau telah memulai usaha Peternakan yg telah

berjalan selama 10 tahun dgn total produksi 50 ekor

babi/ periode. Mengutamakan Kualitas Produk yg

baik menjadi salah satu prinsip usaha yg dimiliki oleh

beliau sehingga dagi segi mutu, kualitas & hasil dapat

diandalkan karena menerapkan manajemen

pemeliharaan yg baik serta proses pemeliharaan

beliau menggunakan pakan engan kualitas terbaik.



Alur

Bisnak

BISNAK

MENUNGGU PERIODE 
BISNAK BERAKHIR

BISNAK



ANALIS IS

PROFIT



Cashflow Proyek Investasi

BIAYA OPERASIONAL (6 BULAN)

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

1 Bibit 20 ekor 1.300.000 26.000.000

2 Pakan 6.336 K 6.837 43.319.232

3
Air, Listrik, &  

Obat-obatan
20 Set 60.000 1.200.000

Jumlah 70.519.232



Cashflow Proyek Investasi
(Estimasi terendah)

PENDAPATAN

NO NAMA JUMLAH
HARGA SATUAN  

(RP)
TOTAL (RP)

1 PANEN TERNAK

BABI

2.400 KG

(20 EKOR)
40.000 96.000.000

JUMLAH 96.000.000



Timeline  

Proyek

Funding time,  

Sanitasi kandang,  

lingkungan kendang,

dan peralatan kendang.

15 Februari -15 Maret

Proyek dimulai,  

distribusi pakan  

dan bibit.

15 Maret

Maret-September

Pelaporan  

Perkembangan Proyek  

setiap bulannya

01 02

04

15 September

Panen Ternak Babi

0305

15-25 September

Pembagian sertifikat  

dan keuntungan



Skema Ba i Hasil

Project Ternak Babi Pak Gusti

Kolega

Bisnis

Opersional  
Panak.id

40%

Mitra Peternak

30% 30%



CREDITS: This presentation template was created  

by Slidesgo, including icon by Flaticon, and  

infographics & images from Freepik
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