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IoT Marine Tracker, Terobosan ZebraX 
Untuk Jaga Keanekaragaman Laut

EDISI 29 — 2 JUNI 2021

Keanekaragaman laut menjadi salah 
satu perhatian serius berbagai negara di 
dunia. Berbagai upaya untuk memastikan 
keanekaragamanan hayati laut pun dilakukan, 
termasuk oleh ZebraX yang melakukan 
terobosan teknologi IoT Marine Tracker. 
Inovasi ini dihadirkan dalam SDG 14 Webinar 
Series bersama United Nations Development 
Programme (UNDP).

Dalam webinar yang mengusung tema 
“Ensuring Fish Stock Sustainability by Leveraging 
Innovative Solutions” tersebut, Zebra X 
memperkenalkan ZX ThingsBoX, Marine Tracker 
berbasis Internet of Things (IoT), yang didesain 
khusus untuk pelacakan kapal kecil ini mampu 
memantau pergerakan kapal nelayan secara real 
time walaupun dengan kebutuhan infrastruktur 
yang minim.

Sesuai misinya untuk memajukan 
teknologi Industri 4.0 di Indonesia, ZebraX 
membuat solusi untuk mengatasi permasalahan 
kurangnya visibilitas di area operasional kapal 
penangkap ikan ukuran kecil hingga sedang 
yang tidak memiliki sistem penanda lokasi, 
serta memperkaya data kelautan dan perikanan 
dengan wawasan yang diperoleh melalui data 
analitik.

Menurut Radix Enggarmanah, Product Lead 
IoT dari ZebraX, setidaknya ada empat manfaat 
dari pengaplikasian teknologi IoT Marine 
Tracker ini. Pertama manfaat bagi pelaku bisnis 
perikanan, yaitu untuk mengetahui analisa 
daerah penangkapan ikan dan produktivitasnya, 
mendapatkan laporan terkait cuaca dan 
jalur tempuh yang lebih aman, serta dapat 
meminimalisir keterlambatan evakuasi keadaan 
darurat melalui fitur historical fishing route. 
Yang kedua, manfaat bagi sektor pemerintahan, 
yaitu membuat regulasi berdasarkan data 
yang akurat, memantau daerah penangkapan 
ikan masing-masing nelayan, serta memantau 
metode penangkapan ikan yang digunakan. 
Manfaat ketiga yaitu berguna bagi organisasi 
non-profit untuk membuat program dan inovasi 
berdasarkan data yang akurat yang diperoleh dari 
pengembangan inovasi teknologi. Sementara 
manfaat keempat yaitu memastikan terjaminnya 
kualitas hasil tangkapan ikan sehingga 
masyarakat dapat mengkonsumsi ikan-ikan 
berkualitas tinggi.

“Zebra X 
memperkenalkan ZX 

ThingsBoX, Marine 
Tracker berbasis 

Internet of Things (IoT), 
yang didesain khusus 

untuk pelacakan kapal.”

“Inovasi teknologi 
yang diusung oleh 
ZebraX ini diharapkan 
dapat memberikan 
multiplier effect, 
mulai dari terjaganya 
keanekaragaman 
kelautan, transparansi 
operasional 
penangkapan ikan, 
hingga kesejahteraan 
nelayan.”

Hadirnya inovasi teknologi yang diusung 
oleh ZebraX ini diharapkan dapat memberikan 
multiplier effect, mulai dari terjaganya 
keanekaragaman kelautan, transparansi 
operasional penangkapan ikan, hingga 
kesejahteraan nelayan dan ketersediaan pasokan 
ikan untuk memastikan asupan makanan 
berkualitas bagi masyarakat tetap terjaga.


