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Kategori 1: 
Inovasi Teknologi Bahan Pengganti Es 

Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (I-PLAN)
BUSINESS INNOVATION CHALLENGE (BIC) 2018



Magic Box Kotak Pendingin Seafood Portable

• Magic Box merupakan bahan alternatif

pengganti es untuk distribusi seafood segar

menggunakan ice gel berbahan baku asam cuka

(asam asetat) dan tepung tapioka. Ice gel 

tersebut lebih aman, tahan lama, efisien dan

ekonomis.,
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Kategori Inovasi Teknologi Bahan Pengganti Es

Nama Kartiko Cahyo Kumoro, S.TP

Alamat Dosen Politeknik Negeri Lampung PDD 
Kota Sibolga

E-Mail

Tlp. 082234890515

Detail 
proposal

https://drive.google.com/open?id=1Wi
EFwBC6dQyQ_Q9DHMYLrBxjf0J4P6jl

Target Pasar :

• Pedagang ikan kecil dan menengah yang 

melayani pembeli dalam jumlah kecil

dengan pengiriman di dalam dan di luar

kota, pedagang ikan eceran, pedagang

sayur keliling, dan penjual minuman

dingin dan es krim.

https://drive.google.com/open?id=1WiEFwBC6dQyQ_Q9DHMYLrBxjf0J4P6jl


Frost Bag

• Sistem penyimpanan ikan yang praktis, higienis, 

dan mampu menjaga mutu ikan tetap segar

selama perjalanan Anda.

• inovasi bahan pengganti es yang dapat

mempertahankan mutu ikan tanpa

menyebabkan kontaminasi silang dan perlu

adanya inovasi bahan pengganti es yang dapat

digunakan secara berulang sehingga

meminimalisir biaya produksi.

4

Kategori Inovasi Teknologi Bahan Pengganti Es

Nama Indryessy Herera Prathiwi

Alamat Jl. Rasamala No 2, Rt 2 RW 5, Babakan, 
Dramaga, Bogor 16680. 

E-Mail

Tlp. '089636372332

Detail 
proposal

https://drive.google.com/open?id=1k
BG8bVcoYi5by1R35fKKfWCPiEr4OKmZ

Target Pasar :

pelelang ikan , pedagang ikan keliling, 

pengecer ikan di pasar dan konsumen

ikan

https://drive.google.com/open?id=1kBG8bVcoYi5by1R35fKKfWCPiEr4OKmZ


Green Ice Ultra Cool -20

• Green Ice Ultra Cool -20, yaitu bahan pendingin

alternatif pengganti es pada ikan segar yang 

berhasil dibuat dengan mengusung konsep green 

technology.

• Pemberian nama Green Ice ULTRA COOL -20 

terinspirasi oleh fakta bahwa produk ini terbuat dari

bahan-bahan alami yang ramah lingkungan dan

ramah makhluk hidup (mengusung konsep green 

technology) dan berbentuk gel berwarna hijau. 

Selain itu, “ultra cool” mencirikan karakteristik

produk yang memiliki titik beku -20 0C dengan

daya dingin yang sangat baik
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Kategori Inovasi Teknologi Bahan Pengganti Es

Nama Hendris Wongso

Alamat

E-Mail

Tlp. +6285892941203

Detail 

proposal

https://drive.google.com/open?id=1tqSntJxa

JAoQOv5ygANrXELXitQ5DB1h

Target Pasar :

Pelaku Usaha Perikanan/Pembeli Skala Mikro dan

Kecil: Nelayan kecil, Pengecer (retailer) di pasar, 

termasuk penjual ikan pinggir jalan, Pedagang ikan

keliling, Pembeli ikan yang berdomisili jauh dari

pasar ikan

https://drive.google.com/open?id=1tqSntJxaJAoQOv5ygANrXELXitQ5DB1h


PENGGANTI ES BATU YANG SUDAH TERSERTIFIKASI, DAN UJI LAB

• Mengganti es batu untuk penyimpanan dan
mengawetkan ikan dengan teknologi baru yang 
sudah tersertifikasi halal mui, lolos uji lab, 
sudah diuji hingga di jepang, dan telah terbukti
berhasil menggantikan es batu..

• menggunakan es batu untuk menyimpan dan
mengawetkan ikan sejak penangkapan hingga
ke tangan konsumen sudah dilakukan sejak
zaman dahulu, namun menggunakan es batu
masih banyak minmbulkan masalah baru :

1. biaya yang tinggi untuk membeli es batu.

2. kualitas ikan kurang baik karena terendam air 
lelehan es batu.

3. kualitas air sebagai bahan baku es batu tidak
terferivikasi dengan baik, apakah bebas bakteri dan
kuman atau tidak.

4. ketersediaannya sering menjadi masalah (sering
kosong)

Small Storage System 6

Kategori Inovasi Teknologi Bahan Pengganti Es

Nama Bangkit Dadang R Suherman

Alamat

E-Mail

Tlp. 081268770278

Details proposal https://drive.google.com/open?id=1K__Nhp-
mchIpMPxf18sKqe7EkCGryx4I

Target Pasar :
PASAR :
1. PEDAGANG IKAN
2. PENGEPUL IKAN
3. PEDAGANG IKAN FILET
4. PEDAGANG FROZEN FOOD
5. HOTEL YANG MEMILIKI COLD STORAGE

https://drive.google.com/open?id=1K__Nhp-mchIpMPxf18sKqe7EkCGryx4I


PEMANFAATAN POPOK BAYI SEBAGAI BAHAN BAKU PENGGANTI ES

• Sebagai salah satu media pengganti es yang 

tahan lama dan bisa di gunakan kembali ketika

jel tidak dingin

• jel dari popok bayi bisa bertahan hingga 8 jam 

dan es hanya 4 jam sehingga jel ini memiliki

ketahanan dingin yang lebih lama
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Kategori Inovasi Teknologi Bahan Pengganti Es

Nama Muhamad Bisri Mustofa / Heny Budi

Alamat

E-Mail

Tlp. +6289677510772

Detail 
proposal

https://drive.google.com/open?id=1U6
XVMG5jBZLqKfwwdxgz-2Bv3R-EXuDY

Target Pasar :

penjual ikan keliling dan penjual ikan

dipasar

https://drive.google.com/open?id=1U6XVMG5jBZLqKfwwdxgz-2Bv3R-EXuDY


Spirulina

Portable Adsorption Pendingin

• Liquid evaporation via adsorption to freeze 

fish

• Solid granules can enhanced liquid 

evaporation with cooling effect as a result. 

The solid granules are kept dry by utilizing 

waste heat. The dry granules will in return 

draw liquid moisture from the air and 

coolinghappens
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Kategori Inovasi Teknologi Bahan Pengganti Es

Nama ben sutanto

Alamat

E-Mail

Tlp. '081381380712

Detail 

proposal

https://drive.google.com/open?id=1Cmqgsmy

VFXCJsOH1xdiWH_rVx569A8pP

Target Pasar :

nelayan, penjual ikan, pedagang ikan

https://drive.google.com/open?id=1CmqgsmyVFXCJsOH1xdiWH_rVx569A8pP


NOES+

• Inovasi alternatif pengganti es menggunakan
teknologi material PCMs memanfaatkan limbah
kayu dan tebu untuk mempertahankan kualitas
ikan

• NOES+ merupakan material PCMs (Phase Change 
Materials) yang mengandung bahan Polyethylene 
Glycol (PEG), SiO2, dan Carbon Fyber berbentuk
tablet yang dikemas dalam bentuk strip (1 strip 
berisi 4 tablet). NOES+ dapat langsung di letakkan
didalam wadah penyimpan ikan untuk menjaga
kesegaran ikan. Material tidak perlu didinginkan
terlebih dahulu sehingga tidak memerlukan waktu
lama untuk menunggu persiapan sampai beku
(hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 
menit). Dapat menjaga kesegaran ikan sampai
suhu -4⁰ C dalam kurun waktu ± 25 jam. 

9

Kategori Inovasi Teknologi Bahan Pengganti Es

Nama Shidiq Lanang Prasetiyo

Alamat

E-Mail

Tlp. '085771712213

Detail 
proposal

https://drive.google.com/open?id=1sjv6n8Ca
Wp3c6ptj_BWAzjpPczgzjRtr

Target Pasar :

nelayan, penjual ikan, pedagang ikan

https://drive.google.com/open?id=1sjv6n8CaWp3c6ptj_BWAzjpPczgzjRtr


Inovasi Pemanfaatan Limbah Serbuk Kayu sebagai Bahan Alternatif Pengganti Es

• Limbah serbuk kayu memiliki sifat isolator sehingga

dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif

pengganti es, bahan ini alami, ramah lingkungan, 

dan dapat digunakan berulang kali
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Kategori Inovasi Teknologi Bahan Pengganti Es

Nama Albi Arjani

Alamat

E-Mail

Tlp. '081321582012

Details 
proposal

https://drive.google.com/open?id=1tabK
MqYcB5ir-ydbL50ca4SkpdpWIIfT

Target Pasar :

Masyarakat ekonomi menengah ke bawah, 

pengusaha ikan yang sedang berkembang, 

serta pedagang ikan baik di pasar maupun

keliling

https://drive.google.com/open?id=1tabKMqYcB5ir-ydbL50ca4SkpdpWIIfT


Box Bubble Ice

• Material pengawetnya merupakan blue ice 
yang dikemas berbentuk bola- bola kecil
sehingga tidak merusak fisik ikan serta mudah
didistribusikan. Blue Ice dikemas didalam
wadah PTE berbentuk bola sehingga ketika
mencair tidak membuatnya menggenang di 
lantai. Selain itu, blue ice bersifat reusable 
yang membuat blue ice mampu didinginkan
kembali setelah mencair karena
penggunanaan. dilengkapi teknologi pendingin
pengganti kulkas yang ramah lingkungan, serta
mampu mendinginkan material pengawet ikan
sampai 0 derajat celcius menggunakan modul
peltier yang terintegrasi dengan panel surya.
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Kategori Inovasi Teknologi Bahan Pengganti Es

Nama Mechatronic lab dan tim akademisi UGM

Alamat

E-Mail

Tlp. '08973750002

Details 
proposal

https://drive.google.com/open?id=1-
mkGmqyg50qzdFCfkfRoN-J1wvK4oX-a

Target Pasar :

nelayan, penjual ikan, pedagang ikan

https://drive.google.com/open?id=1-mkGmqyg50qzdFCfkfRoN-J1wvK4oX-a


Pungpung Ice dan Ice gel pampers

• Dibandingkan dengan harga es batu balok yang berkisar
sekitar Rp18.000-20.000 perbaloknya. “Ice Gel Pampers” 
ini tergolong mahal akan tetapi ice gel pampers ini dapat
direfil atau dapat digunakan lagi apabila ice tersebut
mencair.

• Harga pampers dengan isi 22 PCS berkisar Rp 30.000 dan
harga plastik dengan ukuran 15x30cm seharga Rp 8.000 
jadi total pembuatannya Rp 38.000 akan tetapi harga
tersebut tidak sebanding dengan keunggulan produk ini, 
yang dimana 1 PCS

• Pampers dapat menghasilkan 2 es batu berukuran
15x30cm, dan apabila 22PCS

• Daya tahan “Ice gel pampers” ini bisa dikatakan lebih
awet dibandingkan dengan esbalok yaitu sekitar 8-9 jam 
yang dimana es batu balok hanya 4-5 jam.
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Kategori Bahan alternatif pengganti es

Nama Fahrul Fauzan

Alamat

E-Mail

Tlp. '083857007504

Details 
proposal

https://drive.google.com/open?id=17dIscjKiaD0V-
8KpWMWYBjwBaXoEPJTQ

Target Pasar :

nelayan, penjual ikan, pedagang ikan

Bahan bahan yang di gunakan untuk membuat es gel tapioka ini sangat
mudah untuk di cari,dengan bahan bahannya adalah sebagai berikut :
• 1 kg tepung tapiok, 1 sdt garam, 5-6 liter air, 250 ml cuka, Plastik
▪ 1. Pertama masukkan tepung tapioka campur dengan 1 sdt garam dalam

wadah,aduk hingga rata lalu tambahkan air kemudian masak hingga
tepung menjadi bubur dan mengental.

▪ 2. Angkat bubur tapioka tersebut dan campur dengan 250 ml cuka aduk
hingga rata lalu dinginkan.

▪ 3 Jika bubur tapioka tersebut sudah mulai dingin segera kemas bubur
didalam plastik,yang terpenting saat membungkus isinya jangan sampai
menggembung biar nantinya bisa pipihkan dan rata sehingga
memudahkan dalam penggunaan pada saat pengiriman ikan,dan juga 
jangan sampai ada udara yang tersisa di dalam plastik.

▪ 4Lalu dinginkan di freezer kurang lebih dari 9 jam,jika sudah beku es gel 
siap di gunakan.Lalu dinginkan di freezer kurang lebih dari 9 jam,jika
sudah beku es gel siap di gunakan.

https://drive.google.com/open?id=17dIscjKiaD0V-8KpWMWYBjwBaXoEPJTQ


Kategori 2: 
Inovasi Teknologi Penyimpanan Ikan

Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (I-PLAN)
BUSINESS INNOVATION CHALLENGE (BIC) 2018



Eco-Smart Cold Storage

Tempat Penyimpanan Dingin Tanpa Es Dengan Teknologi Tepat Guna Yang Ekonomis

• Sebuah alat pendingin Ikan portable yang ramah

lingkungan

• Tempat penyimpanan ikan segar tanpa listrik yang 

ekonomis

Spesifikasi Teknis:

Air dan Garam

Gas Nitrogen

Bentuk Bak Fiber
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Kategori Inovasi Teknologi Penyimpanan Ikan

Nama Nurul Hidayad

Alamat DKI Jakarta

E-Mail NURULHIDAYAD02@GMAIL.COM

Tlp. 088210086543

Details

Proposal

https://drive.google.com/file/d/1wFo0jf_lN5

GV3kSFbjgCJ5RGi-

chI_4k/view?usp=sharing

Target Pasar :

nelayan, penjual ikan, pedagang ikan

mailto:NURULHIDAYAD02@GMAIL.COM
https://drive.google.com/file/d/1wFo0jf_lN5GV3kSFbjgCJ5RGi-chI_4k/view?usp=sharing


PORTABLE COOL BOX

DENGAN NACL-DINGIN SEBAGAI REFRIGERAN UNTUK PRODUK PERIKANAN

• Sistim terdiri atas 2 bagian utama, Kotak Pendingin
dan Kotak penyimpan Produk, yang dihubungkan
dengan saluran sirkulasi refrigerant.dengan
sistim“lepas-hubung”.

• Larutan NaCL (garam) dingin, bertemperatur -14ºC 
hingga -2ºC digunakan sebagai refrigerant yang 
disirkulasikan kedalam lapisan rongga alumunium
pada bagian dalam Kotak penyimpan, sehingga
refrigerant tidak bersentuhan dengan produk
perikanan. Sirkulasi berlangsung secara periodik
berdasarkan setting temperatur coolbox dengan
menggunakan thermostat.

• Kalor yang diserap oleh refrigeran dari kotak
penyimpan kemudian dilepaskan ke lingkungan
melalui rangkaian systim pendingin thermolectric
Cooler-heatsink pada kotak pendingin.
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Saluran sirkulasi refrigerant

Kotak Pendingin
Kotak Penyimpan produk

Thermoelectric cooler-HS

Kategori Inovasi Teknologi Penyimpanan Ikan

Nama Kennedy.M

Alamat Perdos Untad, Blok A3 No.1, Mantikulore, 
Palu Timur, Kota Palu. Sulawesi Tengah, 
94117

E-Mail edymarsan@gmail.com

Tlp. 082291677091

Detaill
Proposal

https://drive.google.com/open?id=1NMs1-
WLciCG56WiAAlsqVgMxhNnI9ei7

Target Pasar :

• Pedagang ikan kecil dan menengah yang 
melayani pembeli dalam jumlah kecil dengan
pengiriman di dalam dan di luar kota, pedagang
ikan eceran, pedagang sayur keliling, dan penjual
minuman dingin dan es krim.

https://drive.google.com/open?id=1NMs1-WLciCG56WiAAlsqVgMxhNnI9ei7


Coolbox Lipat Berpendingin Otomatis

• Tempat penyimpanan yang ekonomis dan
ergonomis, mampu menghasilkan dingin tanpa
listri atau bantuan tenaga listrik lainnya. 
alatnya bisa dilipat

• solusinya adalah membuat coolbox lipat yang 
mengandung zatpendinginpada lapisan
dalamnya,. coolbox ini mudah dibawakarena
bisa dilipat dan suhu dingin akan muncul jika di 
aktivasi
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Kategori Inovasi Teknologi Penyimpanan

Ikan

Nama ASEP HAMZAH

Alamat

E-Mail

Tlp. 081280696736

Detaill Proposal https://drive.google.com/open?id=1
ZHljowuLNTGus2zr9q-hjtx9jwb1Cdut

Target Pasar :

• target pasar untuk nelayan sampai
pedagang skala kecil

https://drive.google.com/open?id=1ZHljowuLNTGus2zr9q-hjtx9jwb1Cdut


INSTAFREEZE
Kontainer modern dengan teknologi pendingin beku instan

• INSTAFREEZEdidesain sehingga memiliki
keunggulan, antara lain: o AMAN:menggunakan tiga
macam komponen A, B, dan C yang bersifat non-
toksik, 

• o HIGIENIS: mempertahankan mutu tanpa
mengkontaminasi produk, o EKONOMIS: bahan
dengan harga terjangkau dan mudah didapat,

• EFEKTIF: ketika komponen A dan B bercampur
dengan seketika akan menimbulkan efek beku yang 
instan mencapai suhu minus 70 derajat Celsius. 
Efek beku ini secara berantai akan membekukan
komponen C yang berbasis material Kalsium
sebagai pengganti es, 

• o EFISIEN: tidak mudah habis menguap sehingga
dapat mempertahankan suhu beku dalam waktu
lama, dan

• o PORTABEL: mudah dipindah-pindahkan
mengikuti ruang simpan kapal / kendaraan lain.
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Kategori Inovasi Teknologi Penyimpanan Ikan

Nama INBION (Integra Bioteknotama Nusantara)

Alamat

E-Mail

Tlp. '089618240442

Detaill

Proposal

https://drive.google.com/file/d/18lzc6_9qIj---

_GJbscPrvL2JBuwh0DY/view?usp=sharing

Target Pasar :

• target pasar untuk nelayan sampai

pedagang skala kecil

https://drive.google.com/file/d/18lzc6_9qIj---_GJbscPrvL2JBuwh0DY/view?usp=sharing


Ice Skeleton

• Membuat Ice Skeleton, yaitu pembatas

berlubang di 5 sisi yang terbuat dari LLDPE dan

akan dipasang di dalam sistem penyimpanan

kecil (cool box) milik nelayan sehingga es dan

ikan akan terpisah. Karena berada di ruang yang 

berbeda, maka :

1. umlah ikan yang dapat disimpan menjadi lebih

banyak

2. konsumsi pendingin es per kilogram ikan akan

turun
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Kategori Inovasi Teknologi Penyimpanan Ikan

Nama Arif Rahman Hakim

Alamat

E-Mail

Tlp. '08115846653

Details 
Proposal

https://drive.google.com/open?id=1CV
3DiaGD8Uvxpb1HBKP6dry22xoGnbf1

Target Pasar :

Target pasar berada di Kota Bontang, dalam hal ini adalah
para nelayan yang tersebar di 10 daerah penghasil ikan dan
penjual ikan di 13 daerah penjualan ikan.

Bisnis Model berupa kerjasama dengan perusahaan
disekitar Bontang dalam hal penyediaan Ice Skeleton untuk
CSR di bidang maritim, dan kerjasama dengan toko
perikanan serta koperasi perikanan dalam hal pemasaran
langsung

https://drive.google.com/open?id=1CV3DiaGD8Uvxpb1HBKP6dry22xoGnbf1


Supreme Sea-Storage

• Lemari pendingin portabel berkualitas dengan

konsumsi daya rendah, berkapasitas penyimpanan

tinggi, kompak, dan ekonomis yang mampu bekerja

hingga 6 hari tanpa sumber listrik dalam

mempertahakan temperatur secara konstan dibawah

titik beku.

• SISTEM KERJA : Sebelum digunakan coolbox harus

didinginkan selama kurang lebih 3 – 19 jam 

tergantung kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk

menghasilkan bunga es pada dinding

coolbox. Setelah bunga es muncul, coolbox siap

digunakan. Didalam coolbox tersebut sudah terdapat

1kWh baterai Lithium, Phase Change Material, dan

control chamber yang berfungsi untuk menjaga

temperature coolbox tetap dibawah 0 derajat celcius

selama nelayan melaut.
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Kategori Inovasi Teknologi Penyimpanan Ikan

Nama Kristofer Haliansyah

Alamat

E-Mail kristoferhaliansyah@yahoo.com

Tlp. +6287788002404

Details 
Proposal

https://drive.google.com/file/d/1_d42AS-
JTvEq89wa7bKOLeyiyhdZRo-
w/view?usp=sharing

Target Pasar : 

Nelayan kecil, distributor kecil, pengecer di pasar

tradisional, UMKM pengolahan makanan laut

https://drive.google.com/file/d/1_d42AS-JTvEq89wa7bKOLeyiyhdZRo-w/view?usp=sharing


Trive-Fox
(Triple Preservation Fish Refrigator Box)

• Trive-Fox sebagai teknologi pengawetan ikan
dapat membantu mengurangi kerugian
pascapanen daripengecer di pasar dan penjual
ikan di pinggir jalanakibat ikan yang busuk. 
Pengecer dapatmenggunakan Trive-Fox untuk
menyimpan ikanagar ikan tetap segar, tidak cepat
membusuk, tidak merubah rasa, tekstur dan gizi
ikan.

1. Mekanisme kerja ozon membunuh bakteri

2. Asap cair mengawetkan ikan

3. Hidrogel sebagai pendingin

jumlah air maksimal yang bisa disimpan oleh hidrogel.
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Tempat isi ulang
air ozon

Pompa asap cair

Tempat isi ulang
Asap cair

Aki

Box ikan

Box asap 
cair

Target Pasar : 

Nelayan kecil, distributor kecil, pengecer di pasar

tradisional, UMKM pengolahan makanan laut

Kategori Inovasi Teknologi Penyimpanan Ikan

Nama Ragil Adi Nugroho

Alamat Universitas diponegoro, semarang Jawa
Tengah

E-Mail

Tlp. '089689079736

Details 
Proposal

https://drive.google.com/file/d/1yJyZP0wI
44G3eaMZ0aZDvfcJqrEAj3Ea/view?usp=sh
aring

https://drive.google.com/file/d/1yJyZP0wI44G3eaMZ0aZDvfcJqrEAj3Ea/view?usp=sharing


Sistem Penyimpanan Ikan Pasca Penangkapan Berbasis Thermo Electric Cooling (TEC) CoolBOX

• CoolBOX (nama inovasi) adalah sebuah kotak

penyimpanan ikan pasca panen atau penangkapan

dengan ukuran minimalis sehingga mudah dalam

mobilisasi serta menggunakan sistem peltier

sehingga mutu (visual) ikan tetap terjaga. Teknologi

thermoelectric cooling atau disebut juga elemen

peltier. Prinsipnya arus DC dialirkan ke elemen peltier

yang terdiri dari beberapa pasang sel semi konduktor

tipe p yang mempunyai tingkat energi yang lebih

rendah dan semi konduktor tipe n dengan tingkat

energi yang lebih tinggi, akan mengakibatkan salah

satu sisi elemen peltier menjadi dingin (kalor diserap) 

dan sisi lainnya menjadi panas (kalor dilepaskan). Sisi

dingin tersebut energinya akan dialirkan ke dalam box 

dengan tujuan sebagai pendingin. Sumber energi dari

coolBOX adalah panel surya sehingga hemat biaya

dan sangat ramah lingkungan.
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Target Pasar :

Nelayan, tengkulak, restoran sea food dan pemilik
usaha budidaya

Kategori Inovasi Teknologi Penyimpanan Ikan

Nama Melynda Dwi Puspita

Alamat

E-Mail

Tlp. '085204940891

Details 
Proposal

https://drive.google.com/file/d/1n04vn3Hb
4ezqfMQzd7FG72L-
wRcH6nYY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1n04vn3Hb4ezqfMQzd7FG72L-wRcH6nYY/view?usp=sharing


KOLDING Cold Storage

• Pendingin untuk menjaga kesegaran ikan
dan membantu nelayan untuk
meningkatkan pendapatan. Sehingga
kekhawatiran untuk mengalami kerugian
menjadi sangat kecil. Dimana listrik
menjadi kendala utama di daerah maka di 
butuhkan pendingin tenaga surya sebagai
sumber energy utam
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Target Pasar :

Tempat Pelelangan Ikan (Tpi)

Restaurant, Supermarket, Wholesaler

Cold Chain Logistics Company

Kategori Inovasi Teknologi Penyimpanan Ikan

Nama Fernando Relington

Alamat

E-Mail fernando@relington.com

Tlp. 08179982909

Details 
Proposal

https://drive.google.com/file/d/10dz6QR3n
oCzIR-
XpJAXcUDrA2rvx0tYr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10dz6QR3noCzIR-XpJAXcUDrA2rvx0tYr/view?usp=sharing


Styrofoam Conduction Small Storage Isolated Box (Sussi BOX)
Inovasi Teknologi Tepat Guna Penyimpanan Ikan Untuk Nelayan Indonesia

Sebagai Solusi Mengurangi Post-Harvest Loss (PHL) Hasil Laut

• Inovasi peyimpanan kecil yang sangat tepat
guna bagi nelayan Indonesia

• Closed System: Perpindahan energi hanya
terjadi didalam SUSSI BOX. Styrofoam sebagai
insulator menjaga stabilitas energi pada proses 
penyimpanan. Pasir, garam, dan es membentuk
lapisan konduksi untuk mempertahankan
kondisi optimal penyimpanan hasil laut.
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Target Pasar :

Target lokasi kepada seluruh nelayan
Indonesia yang dapat direplikasi oleh semua
orang dengan mudah, sehingga manfaat dan
dampak positifnya dapat dirasakan oleh
seluruh nelayan di Indonesia.

Kategori Inovasi Teknologi Penyimpanan Ikan

Nama Muhammad Burhanuddin Fauzi

Alamat D I Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada

E-Mail

Tlp. +6285328274969

Details 
Proposal

https://drive.google.com/file/d/12mwExasQ
aYtMmGcJ945aDHpnGhCPUv1N/view?usp=s
haring

https://drive.google.com/file/d/12mwExasQaYtMmGcJ945aDHpnGhCPUv1N/view?usp=sharing


JelEs Box: Inovasi Kotak Pendingin Bersekat dengan Ice Gel untuk Distribusi Rantai
Dingin Ikan Segar 

• Pembuatan box pendingin dengan ice 
gel,berbentuk tertutup dan bersekat untuk
mengurangi losses baik massa maupun nutrisi.

• Box pendingin tertutup untuk menghindari
paparan sinar matahari langsung dan tumpukan
banyak box. Box berukuran lebih kecil agar bisa
dimanfaatkan untuk pedagang kecil/eceran. Ada 
sekat untuk mengurangi tumpukan dan
benturan antar ikan sehingga ikan tidak memar. 
Menggunakan ice gel agar tidak membasahi ikan
dan reuse.
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Target Pasar :

pengusaha ikan dari hulu sampai hilir.

Kategori Inovasi Teknologi Penyimpanan Ikan

Nama Iman Sabarisman

Alamat

E-Mail

Tlp. '085229654423

Details 
Proposal

https://drive.google.com/file/d/1KpsFfXD4V
YkX4p6AJPyxfcHecvkYQzdF/view?usp=sharin
g

https://drive.google.com/file/d/1KpsFfXD4VYkX4p6AJPyxfcHecvkYQzdF/view?usp=sharing


PENAMBAHAN RANGKA STAINLESSSTEL PADA COLDBOX UNTUK MENGURANGI
POSTHARVEST LOSS (PHL) IKAN SEGAR 

• Cold Box dibersihkan kemudian dimasukkan kantong plastik
dirapatkan pada semua sisi bagian dalam. Rangka dengan
sekat paling bawah dimasukkan ke dalam coldbox.

• Bagian paling bawah sekat tidak diisi es karna ini berfungsi
sebagai tempatpenampungan air es yang mencair. Diatas
sekat pertama diisi es kemudian baru diisi ikan selanjutnya
diisi es lagi.

• Untuk sekat kedua bersifat portable (bisa buka-pasang). 
Diatas sekat kedua diisi es lagi kemudian baru di isi ikan
lagi. 

• Terakhir pada bagian paling atas diisi es lagi kemudian baru
plastik diikat.Selanjutnya tutup cold box dipasang
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Kategori Inovasi Teknologi Penyimpanan Ikan

Nama adya medilka

Alamat PERUMAHAN PASAMAN INDAH BLOC C NO 6 
SiIMPANG EMPAT KABUPATEN PASAMAN BARAT 
PROPINSI SUMATERA BARAT

E-Mail adyamedilka@gmail.com/afwinfiyedi@ymail.com

Tlp. 081363555432

Details 
Proposal

https://drive.google.com/file/d/1xMeb4dRv_RIBea
q6DWT4d00oX70899R9/view?usp=sharing

Target Pasar :
1. pelaku usaha pemasaran ikan dan distribusi ikan antar
daerah
2. Bisnis model yakni dengan menyediakan rangka penyaring
dan pembatas untuk digunakan didalam cold box

mailto:adyamedilka@gmail.com/afwinfiyedi@ymail.com
https://drive.google.com/file/d/1xMeb4dRv_RIBeaq6DWT4d00oX70899R9/view?usp=sharing


Lemari Pendingin Peltier (Lemper) Evaporatif

• Membuat sebuah lemari pendingin bertenaga surya
dengan menggunakan pendinginan peltier dan
evaporatif

• Masalah ril di lapangan adalah ikan terpapar udara
dan temperatur luar yang dapat menyebabkan
kualitas ikan turun. Maka untuk mengatasai hal ini, 
harus ada pendingin yang menggunakan daya yang 
tidak terlalu besar sehingga dapat menggunakan
catu daya aki dan panel surya. Oleh karenanya
sistem dari pendingin dihybrid dengan model 
evaporatif sehingga membantu menurunkan
temperatur dalam ruang pendingin

26

Kategori Inovasi Teknologi Penyimpanan Ikan

Nama Ben V.Tarigan

Alamat

E-Mail

Tlp. '081353723700

Details 
proposal

https://drive.google.com/file/d/1PKmHwHLDcIf6
gmrq4m_HXCSIybpmnQwU/view?usp=sharing

Target Pasar :

Target pasar adalah para penjual ikan yang 
menggunakan alat transportasi khususnya sepeda
motor dan penjual ikan dengan cara memikul. Pada
umumnya para penjual ikan tersebut memiliki
tingkat ekonomi menengah kebawah.

https://drive.google.com/file/d/1PKmHwHLDcIf6gmrq4m_HXCSIybpmnQwU/view?usp=sharing


Kategori 3: 
Inovasi Teknologi untuk Transportasi dan 

Distribusi Ikan Pasca Panen

Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (I-PLAN)
BUSINESS INNOVATION CHALLENGE (BIC) 2018



SARANA MOTOR RODA TIGA BERPENDINGIN

• Sarana Motor Roda Tiga Berpendingin untuk 
Distribusi Ikan dari Pelabuhan/ Cold Storage ke 
Pengolah/ Pedagang yang dapat 
mempertahankan mutu ikan selama distribusi.

• Motor roda tiga dapat masuk ke jalan atau gang 
yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, 
Boks dapat mengangkut sampai 200 kg ikan
dengan kondisitetap segar,

• Suhu boks dapat diatur dari suhu 16 °C s.d -20 °C 
sehingga sesuai untuk mengangkut ikan beku
maupun segar, Mesin pendingin 2 sumber dari
genset yang berada di bawah motor maupun
menggunakan listrik PLN 220 V saatsteady di 
rumah maupun pelabuhan sehingga
tidakmempengaruhi bahan bakar motor,
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Target Pasar :

Pedagang Ikan, Distributor Ikan

Kategori Inovasi Teknologi untuk Transportasi
dan Distribusi Ikan Pasca Panen

Nama Tim Perekayasa BBP2HP

Alamat

E-Mail

Tlp. 81284419615

Details 
Proposal

https://drive.google.com/file/d/1d9uM3yLYB
tg4Cq8-
6Ms3Q_zhmE2q6IX9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1d9uM3yLYBtg4Cq8-6Ms3Q_zhmE2q6IX9/view?usp=sharing


Gerobak Pendingin

• Gerobak pendingin ramah lingkungan
bertenaga battre atau Aki.

• Dengan adanya penginovasian ini pedagang
dapat menjangkau konsumen yang tinggal
diwilayah yang cukup jauh dan tidak akan
mengurangi mutu dari produk ini karena telah
disimpan dalam lemari pendingin yang ada
pada gerobak pendingin ini. gerobak ini
dilengkapi 6 alat pendingin yang terbuat dari
peltier pendingin (pendingin dispenser) untuk
menjaga mutu ikan agar tetap segar
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Target Pasar :
Target yang akan dijangkau adalah komplek perumahan
atau gang yang belum tentu bisa dijangkau oleh pedagang
pasar(gerobak dorong). Dan juga akan menjangkau wilayah
yang jauh dari pasar seperti daerah puncak dan di tengah
perkotaan(gerobak motor). Cara ini dijamin efisien karena
ikan yang disimpan dalam gerobak pendingin ini akan tetap
segar walaupun menempuh jarak yang jauh.

Kategori Inovasi Teknologi untuk Transportasi
dan Distribusi Ikan Pasca Panen

Nama Febriansyah

Alamat

E-Mail

Tlp. 085391787674

Details 
Proposal

https://drive.google.com/file/d/1EnYdCfFu
4KoM5hXSkkVAA492i6JY87m0/view?usp=s
haring

https://drive.google.com/file/d/1EnYdCfFu4KoM5hXSkkVAA492i6JY87m0/view?usp=sharing


MOTOR RODA TIGA DENGAN “LPG REFRIGERATOR COOLING BOX”  SEBAGAI SARANA TRANSPORTASI IKAN 
SEGAR YANG EFISIEN

• Menggunakan sepeda motor roda tiga yang 
dilengkapi dengan "LPG refrigerator cooling box" 
untuk mengangkut ikan dengan suhu di dalam box 
kurang dari 0 derajat celcius.

• Sepeda motor roda tiga operasionalnya murah, bisa
menjangkau perumahan dan gang kecil. Suhu di 
dalam box bisa mencapai -30 derajat celcius dengan
daya mesin genset 1000 Watt untuk menjalankan
refrigerator dan beban pendinginan box sampai 710 
watt. 

• Sistem transportasi ini akan sangat efisien untuk
menjaga ikan tetap segar dari pendaratan ikan
sampai ke konsumen secara luas.
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Kategori Inovasi Teknologi untuk Transportasi dan
Distribusi Ikan Pasca Panen

Nama Sunardi,Rahmi Nurdiani, Achmad Baidowi,  Ede 
Mehta Wardhana,

Alamat

E-Mail cksoen@gmail.com

Tlp. '081333893399

Details 
Proposal

https://drive.google.com/file/d/1zkuCQ3BoHC6V-
lqykCOusK6Hc5nV1XOI/view?usp=sharing

Target Pasar :

Target pasar: pedagang ikan kecil atau besar, 
perusahaan pengolahan ikan dan Distributor 
Ikan

https://drive.google.com/file/d/1zkuCQ3BoHC6V-lqykCOusK6Hc5nV1XOI/view?usp=sharing


Modern Cart (MOCA)

• Mengkombinasikan freezer, gerobak motor, 
thermoelecric, dan sollarcell sebagai alat yang 
bertujuan mempertahankan kondisi ikan agar 
tetap terjaga baik. 

• Dengan Modern Cart(MOCA)dengan
memanfaatkan thermoelectric yang bersumber
dari energi gerak dan energi sinar matahari
(solar cells)  diubah menjadi energi listrik
masalah hasil produksi pascapanen ikan dititik
krisis transportasi dan Distribusi (termasuk
pedagang ikan dan sayur- sayuran keliling) 
dapat teratasi.
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Kategori Inovasi Teknologi untuk Transportasi
dan Distribusi Ikan Pasca Panen

Nama Athoillah Sholahuddin

Alamat Jl. Kalibaru Barat 7 Rt 003/04 No. 22, 
Kalibaru - Cilincing , Jakarta Utara

E-Mail athoilahsolah@gmail.com

Tlp. '082215716543

Details 
proposal

https://drive.google.com/file/d/1Bq90sQ
XpIrPeoMa0XFu2izFWwh1OCsqW/view?u
sp=sharing

Target Pasar :
Pedagang ikan keliling dan model bisnis nya 

secara langsung (direct selling)
online (indirect selling),dan konsinyasi 
(melalui toko). 

Tidak Ada Gambar

https://drive.google.com/file/d/1Bq90sQXpIrPeoMa0XFu2izFWwh1OCsqW/view?usp=sharing


Kios Ikan Tenaga Surya (KITS)

• Penjualan ikan di pasar dan keliling
menggunakan kios atau becak motor yang 
dilengkapi kotak pendingin yang dioperasikan
dengan tenaga surya pada saat berjualan atau
dengan motor pada saat kios tersebut berjalan
(hybrid)

• Solusi untuk menangani kondisi tersebut
diperlukan peralatan yang praktis
dipergunakan oleh pengecer yang dilengkapi
pendingin, sehingga tidak memutus rantai
pendingin, yaitu berupa gerobak dengan
rancangan flexibel sekaligus ramah lingkungan. 
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Kategori Inovasi Teknologi untuk Transportasi
dan Distribusi Ikan Pasca Panen

Nama Yuli Evitha

Alamat

E-Mail

Tlp. '081288510342

Details 
proposal

https://drive.google.com/file/d/1-
aG7HUxSM1fFiEc7sGYItgoipc58H0sg/vie
w?usp=sharing

Target Pasar :

Transportasi pendistribusi ikan yang 
menggunakan cool box

https://drive.google.com/file/d/1-aG7HUxSM1fFiEc7sGYItgoipc58H0sg/view?usp=sharing


Cold Storage Mobile dengan Panel Surya = Solusi Transportasi dan Distribusi Ikan
untuk UMKM Indonesia 

• Sistem rantai dingin ikan menggunakan cold storage 
mobile dengan panel surya

• Konsep Cold Storage Mobile dengan Panel Surya adalah
lemari berpendingin yang bisa dibawa ke mana-mana 
dengan motor roda tiga serta digunakan untuk
mendistribusikan dan memasarkan ikan agar terjaga
kesegarannya. Adanya panel surya sebagai antisipasi
wilayah yang sulit mendapatkan akses listrik atau
genset. Mobile adalah akronim dari motor roda tiga
berpendingin lengkap, maksudnya terdapat juga sarana
display untuk pemasaran ikan selama kegiatan distribusi. 
Sarana display memudahkan kegiatan pemasaran. 
Fungsi utama : Sarana distribusi dan pemasaran ikan
segar dari TPI hingga ke konsumen sehingga kualitas
ikan dapat dipertahankan.
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Kategori Inovasi Teknologi untuk Transportasi dan
Distribusi Ikan Pasca Panen

Nama Fakhrudin Al Rozi

Alamat Klatak, RT 001, RW 000, Gadingsari, Sanden, 
Bantul, DIY.

E-Mail inkamina646@gmail.com

Tlp. 08213828280

Details 
proposal

https://drive.google.com/file/d/1PEPOpsybkuDbEx
g1sZDmZb9oZZiFrkJc/view?usp=sharing

Target Pasar :

Nelayan, Koperasi Nelayan, Pemasar Ikan Skala
Besar, Pengecer Ikan, Pengolah Ikan.

https://drive.google.com/file/d/1PEPOpsybkuDbExg1sZDmZb9oZZiFrkJc/view?usp=sharing


WADAH PENDINGIN PORTABLE MENGGUNAKAN SISTEM ENERGI PANEL SURYA UNTUK PENJUAL IKAN 
KELILING TRADISIONAL

• Wadah pendingin portable menggunakan sistem
energi panel surya untuk penjual ikan keliling
tradisional, sehingga dapat meminimasi
penggunaan es batu dan memaksimalkan ikan
pada box, dan meningkatkan suhu rendah pada
rantai dingin ikan hingga ke tangan konsumen,
kemudian kami menggunakan panel surya untuk
menjalankan pendingin portable dengan tagline
"semakin panas maka semakin dingin", sebab
sumber energinya menggunakan panel surya.
Kemudian di titik keritis kedua ini banyak terjadi
kenaikan suhu sehingga Membuat penurunan
pada mutu ikan.
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Kategori Inovasi Teknologi untuk Transportasi dan
Distribusi Ikan Pasca Panen

Nama Dr. Syarifuddin Mabe Parenreng, ST., MT.

Alamat Teknik Industri Universitas Hasanuddin

E-Mail

Tlp. '0811415925

Details 
proposal

https://drive.google.com/file/d/1O0zNZm7ZDE
dop3N_o6xZMpoKzwElfC6q/view?usp=sharing

Target Pasar :

Target pasar penjual ikan keliling tradisional
yang masih menggunakan es batu sebagai
mode pendingin untuk menjaga mutu ikan

https://drive.google.com/file/d/1O0zNZm7ZDEdop3N_o6xZMpoKzwElfC6q/view?usp=sharing


Tong-Tong Fish Versi 4.0 Inovasi Alat Pendistribusi Ikan Untuk menjaga Kualitas dan Kesegaran
Ikan Pada Usaha Paggandeng

• Kami membuat alat yang dapat menjaga
kualitas dan kesegaran ikan pada usaha penjual
ikan keliling

• Pada proses pengangkutan ikan untuk
penjualan ikan keliling kami menggunakn
mentode penjual es tong-tong dimana ketika
es dikeluarkan dalam alat maka es akan cepat
mencair tetapi ketika es tetap didalam alat
maka estersebut tetap membeku
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Kategori Inovasi Teknologi untuk Transportasi
dan Distribusi Ikan Pasca Panen

Nama Muh. Alwi

Alamat

E-Mail

Tlp. '081242347971

Details 
proposal

https://drive.google.com/file/d/1eCUaZEC
EzegmpFkflHjTNEiqKsC-
Hl_D/view?usp=sharing

Target Pasar :

Target pasar yaitu penjual ikan keliling
(paggandeng)

https://drive.google.com/file/d/1eCUaZECEzegmpFkflHjTNEiqKsC-Hl_D/view?usp=sharing


Transportasi dan distribusi (termasuk pedagang ikan keliling)

• Refrigerated fish container (sidecar design) adalah
peti insulator yang dihubungkan ke bagian kiri
sepeda motor (sespan), terbuat dari dua lapis 
alumunium dengan poliuretan sebagai bahan
insulator, serta sistem pendinginan dengan prinsip
TEC.

• Selama transportasi dan distribusi, sistem rantai
dingin harus diterapkan untuk mempertahankan
mutu ikan segar. Dengan menggunakan refrigerated 
fish container (sidecar design), para penjual ikan
segar keliling dan pengecer dapat mendistribusikan
ikan segar dengan kapasitas yang lebih besar (90 kg), 
menghemat biaya tetap (fixed cost), serta menjaga
ikan tetap awet dibandingkan dengan menggunakan
es batu dalam kotak stirofom yang penggunaannya
masih sering dijumpai di masyarakat.
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Kategori Inovasi Teknologi untuk Transportasi dan
Distribusi Ikan Pasca Panen

Nama Syifa Akmalia Safira

Alamat

E-Mail

Tlp. '081807432494

Details proposal https://drive.google.com/file/d/1OiTLHAc7O-
90IBjkas4wieyAX0FSfAOK/view?usp=sharing

Target Pasar :

Penjual ikan segar keliling serta pengecer (retailer) dan 
distributor kelas menengah ke bawah (skala kecil).

https://drive.google.com/file/d/1OiTLHAc7O-90IBjkas4wieyAX0FSfAOK/view?usp=sharing


MIVTIN (Mist, UV dan Thinfilm untuk Ikan) : Kotak Ikan Berpendingin Peltier dan Kabut

Anti-bakteri Berbasis UV-thinfilm TiO2 untuk pedagang keliling

• MIVTIN teknologi pendingin peltier dan antibakteri thinfilm

untuk mengatasi masalah kesegaran ikan untuk pedagang

keliling

• MIVTIN menjaga kesegaran ikan dengan membunuh

bakteri dan menjaga kelembapan selama distribusi serta

dapat digunakan pada sepeda motorKeunggulan MIVTIN 

yang paling menonjol adalah fleksibelitas (karena bisa

digunakan tidak hanya untuk ikan) dan praktis (mudah

dibawa kemana saja ). Kemampuan membunuh bakteri

pembusuk adalah keunggulan lain yang tidak dimilki oleh

sistem penyimpanan lain.
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Kategori Inovasi Teknologi untuk Transportasi
dan Distribusi Ikan Pasca Panen

Nama kadarisman

Alamat

E-Mail kadarismanfisika@gmail.com

Tlp. 085641855634

Details proposal https://drive.google.com/file/d/1uRKwckf3C
Jam-
y4YsVpqjSjj8WddYk83/view?usp=sharing

Target Pasar :

target pasar MIVTIN adalah pedagang ikan keliling
dan penyedia jasa pengiriman ikan dalam sekala
kecil

https://drive.google.com/file/d/1uRKwckf3CJam-y4YsVpqjSjj8WddYk83/view?usp=sharing


Kategori 4: 
Inovasi Teknologi Tempat

Penjualan/Pengeceran Ikan

Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (I-PLAN)
BUSINESS INNOVATION CHALLENGE (BIC) 2018



Sarana dan Display Pemasaran Ikan Segar

• Menciptakan inovasi teknologi alat/ sarana dan

display pemasaran ikan segar yang dapat menjawab

permasalahan pelaku usaha transportasi dan

distribusi hasil perikanan.

(1)Menurunkan lost akibat penurunan mutu ikan segar

selama penjualan sebesar 25% per hari,

(2) Mempertahankan mutu produk sampai kepada

konsumen sehingga masyarakat mendapatkan jaminan

keamanan pangan,

(3)Meningkatkan volume dan nilai penjualan (omzet) 

pelaku usaha pemasaran ikan segar keliling sebesar 15-

20% per hari.

Small Storage System 39

Target Pasar :

Pedagang Ikan Segar Keliling menggunakan 
sarana sepeda motor 

Kategori Inovasi Teknologi Tempat
Penjualan/Pengeceran Ikan

Nama Tim Perekayasa BBP2HP

Alamat

E-Mail

Tlp. 081575648564

Details 
Proposal

https://drive.google.com/file/d/1c7j46-
fzUA7BybqkZ_APflxp_qbIaFoS/view?usp=s
haring

https://drive.google.com/file/d/1c7j46-fzUA7BybqkZ_APflxp_qbIaFoS/view?usp=sharing


FREEZER MANUAL

• Freezer manual yang simpel dan praktis untuk
dibawa kemana saja

• ide ini merupakan suatu inovasi dari
pengembangan freezer hemat energi. Dengan
adanya freezer manual ini ikan yang dijual oleh
pedagang akan tetap segar. hal ini tentunya
akan menarik minat para pembeli yang 
menginginkan ikan segar untuk dikonsumsi. 
freezer manual ini sangat praktis untuk dibawa
kemana saja meskipun tidak ada tenaga listrik
karena freezer manual ini hanya membutuhkan
daya sebesar 9V atau menggunakan aki.
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Kategori Inovasi Teknologi Tempat
Penjualan/Pengeceran Ikan

Nama Febriansyah

Alamat

E-Mail

Tlp. 085391787674

Details 
proposal

https://drive.google.com/open?id=1996CLMK
OqVeRyHv6SPUviynBoCgLOM0g

Target Pasar :
Untuk penjualan freezer ini sendiri akan ditujukan 

kepada pedagang-pedagang eceran dipinggir jalan, 
pemilik usaha rumahan, dan pedagang ikan dipasar. 
dan untuk target pasar dari freezer manual ini akan 
diletakkan di pinggir jalan dekat komplek , 
perumahan, dan gang-gang di setiap kota maupun 
desa.

https://drive.google.com/open?id=1996CLMKOqVeRyHv6SPUviynBoCgLOM0g


Table Cooler :  Meja Pendingin untuk Penjual Ikan Eceran

• sebuah product yang dapat membantu
permasalahan para pedagan ikan dipasar dan
dipinggir jalan untuk menjaga kondisi ikan agar 
tetap segar dan memiliki harga yang bisa dijangkau
oleh pedagang tradisional.

• Table Cooler merupakan meja cerdas untuk
berjualan ikan, dimana meja tersebut memiliki
sistem pendingin pada permukaannya serta
dilengkapi sensor suhu dan LCD display yang 
menampilkan derajat suhunya. Selain itu, Table 
Cooler dijamin terjangkau bagi pengecer ikan
segar baik dari harga unit maupun konsumsi
dayanya.
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Kategori Inovasi Teknologi Tempat
Penjualan/Pengeceran Ikan

Nama Nur Afni Zuhrotul Laili dan Ricki Bin Yamin

Alamat

E-Mail

Tlp. '081555876802

Details proposal https://drive.google.com/open?id=16_s9z
ElSu4BEwrKj5uWHa8dscIWgx--f

Target Pasar :

penjual ikan di pasar tradisional, penjual ikan
di pinggir jalan, serta penjual ikan di 
supermarket.

https://drive.google.com/open?id=16_s9zElSu4BEwrKj5uWHa8dscIWgx--f


Etalase Pendingin Ikan (EPIK)

• Etalase Pendingin Ikan yang bisa melindungi ikan
dari lalat (tetap higienis) dan juga dapat menjaga
kualitas ikan dari terpapar temperatur luar

• Alat akan menggunakan 8 peltier dengan dipadukan
van berkecepatan tinggi sehingga panas pada sisi
luar mudah dibuang. Bagian dalam dengan model 
pori-pori pada dinding dalam, akan dipadukan
dengan model evaporasi baik dari dari bagian atas
dan bagian samping alat. Penggunaan material PVC 
karena berdasarkan penelitain berbasis peltier yang 
pernah dilakukan, PVC cukup mampu menjadi
isolator dari pendingin vaksin carrier

42

Kategori Inovasi Teknologi Tempat
Penjualan/Pengeceran Ikan

Nama Ben  Vasco Tarigan

Alamat

E-Mail

Tlp. '081353723700

Details 
proposal

https://drive.google.com/open?id=1Kn1l-
xalvHnm8fIeqettPyNmDi3g9Nlf

Target Pasar :
semua penjual ikan yang menjual menggunakan styrofoam
box yang ada di pinggir jalan. Perancangan alat box ikan
yang akan di pasarkan khusus kepada para penjual dengan
kondisi ekonomi menengah ke atas.

https://drive.google.com/open?id=1Kn1l-xalvHnm8fIeqettPyNmDi3g9Nlf


Pendinginan Satu Siklus

• Pendinginan Satu Siklus Dapat Menjaga Suhu dan 
Temperatur lebih lama

• dengan metode ini dapat menjaga suhu ruangan, 
menjaga kualitas produk, hemat energi dan
lingkungan.

• Gambar berikut adalah hasil dari pemikiran kami 
setelah kami survei dari dua pasar penjualan ikan ( 
tradisional dan modern ). Lemari pendinginan
tersebut bersirkulasi dengan satu siklus , yaitu dari
es balok yang ada di bagian bawah. Suhu dari es
balok tidak bisa keluar karna semua ruangan
tertutup dengan rapat. 
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Kategori Inovasi Teknologi Tempat Penjualan/Pengeceran
Ikan

Nama The Rubix Team

Alamat

E-Mail

Tlp. '082282532990

Details 
proposal

https://drive.google.com/file/d/1_uGoRNwZKM2
Ak-XYlXUNSdm7OzRW1ZOR/view?usp=sharing

Target Pasar :

pedagang - pedagang ikan dipasar swalayan, 
modern khususnya

https://drive.google.com/file/d/1_uGoRNwZKM2Ak-XYlXUNSdm7OzRW1ZOR/view?usp=sharing


PRESTISH (PRESERVATION TECHNOLOGY OF FISH): TEKNOLOGI PENGAWETAN IKAN BERBASIS FOTOKATALIS 
LAPISAN TIPIS Ag DOPED ZnO UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL

• Teknologi untuk mengawetkan ikan berbasis
fotokatalis Ag doped ZnO

• PRESTISH sebagai teknologi pengawetan ikan dapat
membantu mengurangi kerugian pascapanen dari
pengecer di pasar dan penjual ikan di pinggir jalan
akibat ikan yang busuk. Pengecer dapat
menggunakan PRESTISH untuk menyimpan ikan
agar ikan tetap segar, tidak cepat membusuk, tidak
merubah rasa, tekstur dan gizi ikan.

• Proses didalam PRESTISH dapat mengawetkan ikan
adalah dengan membunuh bakteri yang 
menyebabkan kebusukan pada ikan.  Berikut adalah
penjelasan bagaimana proses fotokatalis ZnO dalam
membunuh bakteri. 
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Kategori Inovasi Teknologi Tempat
Penjualan/Pengeceran Ikan

Nama Yoyon Wahyono

Alamat UNIVERSITAS DIPONEGORO

E-Mail

Tlp. '081364966916

Details 
proposal

https://drive.google.com/file/d/1uEe6qSEft4q
QZJlt5SG2woxBNT05V0Od/view?usp=sharing

Target Pasar :
pedagang - pedagang ikan dipasar swalayan, modern 
khususnya

https://drive.google.com/file/d/1uEe6qSEft4qQZJlt5SG2woxBNT05V0Od/view?usp=sharing


ALAT TRANSPORTASI IKAN SEGAR RODA DUA (ALTIS-2)

• n sebagai sarana transportasi ikan segar oleh
pedagang ikan keliling menggantikan
styrofoam box atau blong yang biasa
digunakan oleh pedagang ikan keliling. 

• . Altis-2 memiliki beberapa keunggulan di 
antaranya empertahankan mutu ikan segar
dan memudahkan kegiatan penjualan ikan, 
memiliki sistem pendingin, mengurangi
kerusakan fisik ikan akibat gesekan dengan es, 
higienis dan didesain sesuai dengan
karakteristik sepeda motor roda dua sehingga
cocok digunakan oleh pedagang ikan keliling. 
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Kategori Inovasi Teknologi Tempat
Penjualan/Pengeceran Ikan

Nama Tri Nugroho Widianto, M.Si

Alamat LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN 
HASIL PERIKANAN – BRSDMKP

E-Mail

Tlp. +6281807261814

Details
Proposal

https://drive.google.com/file/d/1VL8XsBfc
3k4wZIMVxg8-
eo_nQlcHI_a5/view?usp=sharing

Target Pasar :

Nelayan, Pedagang Ikan, Distributor Ikan

https://drive.google.com/file/d/1VL8XsBfc3k4wZIMVxg8-eo_nQlcHI_a5/view?usp=sharing

