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Industri 4.0 mengubah semua sektor industri (disruption), tidak terkecuali bidang peternakan.
Internet of things-IoT, big data, machine learning, artificial intelligence-AI, robot, dan sharing
economy adalah wajah baru industri saat ini.
Era industri tersebut juga telah mengubah sektor peternakan Indonesia, padahal di Indonesia tidak
sedikit yang “gagal paham” terkait industri 4.0. Apalagi peternak kebanyakan adalah lulusan SMP
atau di bawahnya, sementara data menunjukkan pengguna internet di negeri ini sudah mencapai
143 juta orang.
Seteleh itu, banyak bermunculan platform di sektor peternakan saat ini yang memanfaatkan
kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi usaha. Meski begitu, penggunaan berbagai
aplikasi ini bila dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang masih tertinggal.
“Di negeri Sakura tersebut kini sudah dikeperkenalkan dengan Society 5.0, sebuah upaya untuk
memberikan pemahaman masyarakat untuk memanfaatkan berbagai smart-technology untuk
meminimalkan peran manusia serta menghasilkan usaha peternakan yang lebih menguntungkan dan
berkelanjutan,” ujar Dekan Fakultas Peternakan UGM, Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA., IPU.,
ASEAN Eng, Senin (15/6).
Ali Agus menyatakan Fakultas Peternakan UGM memahami arti penting perubahan zaman, dari
manual ke komputerisasi, dari offline ke web based. Oleh karena itu, Obrolan Peternakan (OPERA)
seri #2 memberikan gambaran terkait teknologi yang sudah dimanfaatkan di Indonesia kepada
masyarakat umum.

Lebih dari itu, dalam OPERA seri #2 diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat
tentang teknologi-teknologi yang akan berperan penting di masa mendatang pada industri
peternakan. Maka tidak mengherankan jika OPERA seri#2 yang dilaksanakan pada pada 13 Juni
2020 pendaftar mencapai 709 orang di seluruh Indonesia.
Pembicara dalam OPERA catch #2 adalah Galuh Adi Insani, S.Pt., M.Sc., dosen Fakultas Peternakan
UGM serta founder dari platform BroilerX, Dalu Nuzlul Kirom, S.T. dari platform TERNAKNESIA,
dan Ray Rezky Ananda, S.Pt. yang merupakan CEO dari platform BANTUTERNAK.
Galuh Adi Insani, S.Pt., M.Sc. dosen Fakultas Peternakan UGM sekaligus founder dari platform
BroilerX, dalam obrolan kali ini memaparkan bagaimana perkembangan teknologi yang membantu
perkembangan bidang peternakan secara spesifik, sebagai contoh bagaimana peran big data, cloud,
dan artificial intelligence untuk meningkatkan efisiensi usaha peternakan. Selain itu, memberikan
gambaran bagaimana kampus menghasilkan inovasi teknologi untuk mendukung peternak dalam
beradaptasi dengan industri 4.0.
“Yang tidak kalah penting, upaya peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap perkembangan
teknologi yang berkaitan dengan industry 4.0," ujarnya.
Dia menjelaskan BroilerX merupakan smart technologi yang dapat digunakan di kandang ayam
pedaging untuk mencapai produktifitas yang tinggi. BroilerX merupakan alat untuk membantu
manajemen peternakan unggas. Dengan menggunakan algoritma komputer yang dikembangkan
secara khusus, peternak dapat mengelola data peternakan untuk meningkatkan dan
mengoptimalkan proses produksi.
“BroilerX ini didesain untuk mendukung peternak dalam mengambil keputusan di setiap kondisi dan
situasi, serta keputusan strategis yang akan datang," jelasnya.
Dalu Nuzlul Kirom mengungkapkan TERNAKNESIA adalah platform pengembangan usaha
peternakan yang terdiri dari investasi, pemasaran (market), dan fundraising yang berhubungan
dengan pangan. TERNAKNESIA memaparkan peran teknologi dalam mendukung business process
dalam peternakan yang dikembangkan melalui teknologi, mulai dari investasi, pendampingan
peternak, hingga penjualan produk peternakan.
“Yang perlu digarisbawahi bagaimana plafform ini berperan penting dalam memutus rantai
pemasaran sehingga peternak dan pembeli tidak dirugikan. Upaya ini dilakukan melalui
pembentukan komunitas pembeli (community buyer), sehingga dapat membantu dalam hal distribusi
dan tentunya memberikan harga yang kompetitif baik untuk produsen dan konsumen," ungkapnya.
Katanya, ide yang menarik lainnya dari platform ini adalah membuat pasar ternak online melalui
aplikasi sobat ternak, sehingga pembeli ternak dan peternak dapat saling berhubungan melalui
media online. Selain itu, TERNAKNESIA membuat Ternaknesia 2.0, yakni blueprint untuk
traceability product yang memastikan produk peternak halal, dari pakan yang diberikan hingga
proses penyembelihan yang baik sesuai syariat.
Sementara itu, Ray Rezky Ananda, S.Pt menambahkan BANTUTERNAK merupakan platform
investasi digital yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan peternak. Latar belakang inisiasi
BANTUTERNAK adalah kondisi populasi peternak di Indonesia yang setiap tahun mengalami
penurunan, sedangkan konsumsi protein hewani terus meningkat.

“Hal inilah yang menjadi keresahan saya sebab Indonesia bisa kekurangan bahan pangan dan tentu
akan mengandalkan impor. Oleh sebab itu, BANTUTERNAK lahir sebagai mitra ternak untuk
desiminasi teknologi dan pengetahuan kepada peternak," terangnya.
BANTUTERNAK juga memberikan penjelasan terkait pengalaman dalam memberdayakan peternak
sehingga usaha yang dijalankan mendapat keuntungan. Teknologi ini menghubungkan antara
peternak dengan investor, serta memberikan pembelajaran dan pemantauan kepada peternak
supaya usaha yang dijalankan dapat sesuai dengan Standard Operational Procedure untuk mencapai
target produksi.
“Saat ini, BANTUTERNAK telah bekerja sama dengan ribuan peternak di berbagai daerah di
Indonesia. Peternak diberikan pendampingan dari pembelian bibit, pakan konsentrat, kesehatan
ternak, dan penjualan ternak," imbuhnya.
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