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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur 

ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mem-

berikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga rang-

kaian program I-PLAN Innovation Challenge dan 

I-PLAN Food Design Innovation Challenge dapat 

terselenggara dengan baik. 

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah 

satu sektor resources based industries yang 

mempunyai keunggulan kompetitif untuk meng- 

gerakkan perekonomian nasional. Potensi ini sudah  

selayaknya dikembangkan secara optimal baik  

dari segi produksi, distribusi, pengolahan maupun 

pemasarannya. 

Undang-Undang  Nomor 31/2004 Tentang Perikanan 

sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 45 

Tahun 2009 menyebutkan bahwa perikanan adalah 

semua kegiatan yang berhubungan dengan pe- 

ngelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan 

dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pro-

duksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang  

dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.  

Menyikapi hal tersebut di atas, serta melihat 

berbagai peluang dan tantangan kedepan, maka 

perlu peningkatan daya saing di segala aspek melalui  

peningkatan mutu produk perikanan, efisiensi usaha 

dan distribusi serta peningkatan akses pasar, agar 

produk perikanan bisa diakses dengan mudah oleh 

masyarakat. Program I-PLAN Innovation Challenge 

dan I-PLAN Food Design Innovation Challenge sangat 

sejalan dengan program Kementerian Kelautan 

dan Perikanan. Khususnya, program Gemarikan 

yang merupakan gerakan nasional peningkatan  

konsumsi ikan masyarakat dan pencegahan 

stunting melalui pemberian asupan gizi bersumber 

dari ikan. Program Gemarikan dicanangkan tahun 

2004 dan dilaksanakan secara terus menerus dan 

berkesinambungan dengan melibatkan seluruh 

komponen bangsa seperti instansi pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif/

DPR RI provinsi/kabupaten/kota, swasta, lembaga/ 

organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, 

dan pelaku usaha. I-PLAN Innovation Challenge telah 

memberikan kontribusi nyata dalam mendukung 

ketahanan pangan nasional melalui inovasi sistem 

rantai dingin produk perikanan dan inovasi pangan 

berbahan baku ikan. Inovasi yang telah dihasilkan 

IPLAN-BIC berupa produk berbasis seafood (ikan) 

siap santap dan siap masak diharapkan mampu 

memberikan ragam pilihan kepada masyarakat 

terhadap produk olahan berbasis ikan sehingga  

masyarakat Indonesia makin gemar makan ikan. 

Ikan sebagai salah satu sumber pangan kaya gizi 

untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan 

kuat.

Penyediaan ragam produk berbahan baku ikan 

akan mendorong aktivitas di sektor hulu (budi- 

daya, tangkap) dan hilir (pemasaran) yang pada  

akhirnya meningkatkan ekonomi, kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan konsumsi 

ikan. Di sisi konsumen, masyarakat diberikan 

banyak pilihan produk dengan kualitas yang baik  

dengan harga terjangkau. Akhir kata, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan menyampaikan apresiasi 

dan penghargaan atas peluncuran buku  I-PLAN 

Innovation Challenge dan I-PLAN Food Design 

Innovation Cha-llenge. Semoga buku ini dapat  

memberikan manfaat bagi sekaligus menjadi  

referensi bagi pelaku usaha dan pemangku  

kebijakan, khususnya sektor pangan dan gizi  

masyarakat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kata Pengantar:

Dalam lima tahun terakhir ini situasi gizi  

Indonesia mengalami perbaikan yang cukup  

menggembirakan, ditunjukkan dengan penurunan 

prevalensi prevalensi balita underweight, stunting, 

dan overweight. Meskipun demikian, ketiga kategori 

tersebut tetap berada di atas ambang masalah  

kesehatan masyarakat. 

Status gizi adalah gambaran status kesehatan  

individu atau populasi yang dipengaruhi oleh 

asupan konsumsi dan pemanfaatan zat gizi. Dalam 

hal ini, perbaikan pola makan ke arah yang lebih 

baik penting untuk dilakukan, mempertimbangkan 

kecenderungan peningkatan konsumsi makanan 

berisiko kesehatan seperti makanan siap saji yang 

tinggi gula, garam dan lemak, dan hanya 1 dari 10 

orang penduduk Indonesia yang cukup konsumsi 

sayur dan buahnya. 

Sementara itu, kondisi yang baik diperlihatkan 

oleh data Susenas tahun 2015–2019, yaitu terjadi  

peningkatan asupan energi dan protein yang mer-

upakan indikator untuk melihat kondisi gizi mas-

yarakat. Secara nasional, rata-rata konsumsi 

kalori dan protein sudah berada di atas standar 

kecukupan gizi. 

Ikan merupakan kontributor protein hewani  

terbesar pilihan masyarakat dibandingkan 

jenis sumber protein lainnya. Meskipun adanya  

anggapan di masyarakat bahwa pengolahan ikan 

sulit karena memiliki banyak tulang dan berbau  

amis, kondisi yang mudah rusak, banyak bagian 

yang terbuang, serta kurangnya pengetahuan 

tentang manfaat dan kandungan gizi ikan.  

Konsumsi ikan sebagai pilihan masyarakat sangat 

baik karena kandungan gizi yang lengkap serta 

ketersediaannya di Indonesia. Ke depannya,  

diperlukan strategi untuk meningkatkan konsumsi 

ikan dan produk perikanan dengan mengatasi  

tantangan akan konsumsi ikan di masyarakat.

Saya mengapresiasi kegiatan I-PLAN Food Design 

Innovation Challenge yang menginisiasi inovasi  

pemanfaatan sumber perikanan dan kelautan  

sebagai salah satu solusi mengatasi kendala 

pada konsumsi ikan. Disadari bahwa penguatan  

sosialisasi produk inovasi dan hadirnya buku ini 

merupakan awal dan perlu terus dilanjutkan untuk 

mewujudkan kondisi gizi dan kesehatan yang baik 

di Indonesia.

Terimakasih, Salam Sehat.

Kementerian Kesehatan

Salam,

Dr. Dhian Dipo 

Direktur Gizi Masyarakat, 

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Kementerian Kesehatan RI

Kata Pengantar:

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Salam,

Machmud

Direktur Pemasaran,

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing 

Produk Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan
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Kata Pengantar:

The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) 

dengan dukungan dana Pemerintah Kerajaan 

Belanda, bekerjasama dengan Kementerian  

Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia untuk 

melaksanakan program-program yang bertujuan 

untuk meningkatkan status gizi masyarakat.

Program-progam ini disepakati dalam Memo-

randum Saling Pengertian (MSP) antara GAIN dan 

Kemenkes. Untuk periode tahun 2017-2020, MSP 

GAIN dan Kemenkes mencakup tiga program utama, 

yakni 1) Perbaikan Gizi pada 1.000 Hari Pertama Ke-

hidupan (1.000 HPK); 2) Perbaikan Gizi Remaja; dan 

3) Peningkatan Akses Pangan Bergizi.

Komponen Peningkatan Akses Pangan Bergizi 

dilakukan melalui penyelenggaraan serangkaian 

program responsif dan studi operasional untuk 

meningkatkan akses pada produk pangan bergizi 

melalui peningkatan kualitas pengolahan makanan 

dan distribusi makanan bergizi. 

Salah satunya melalui Tantangan Inovasi Bisnis 

I-PLAN (I-PLAN Business Innovation Challenge atau 

BIC) yang bertujuan untuk menemukan dan mem-

perkuat inovasi teknologi lokal untuk mengurangi 

susut pascapanen untuk peningkatan gizi melalui 

kompetisi, pemberian dukungan teknis, pendanaan 

tahap awal (seed funding), serta dukungan akses 

keuangan dan pasar bagi pemenang kompetisi.

I-PLAN BIC pertama di tahun 2018 berfokus pada 

produk inovasi dalam rantai dingin ikan. Ikan dipilih 

karena sebaran ketersediaannya yang luas dan 

merupakan salah satu sumber utama protein dan 

gizi mikro masyarakat dengan beragam pilihan 

dan harga yang relatif terjangkau. Teknologi rantai 

pendingin dipilih untuk mengatasi besarnya jumlah 

ikan yang tidak bisa dikonsumsi karena rusak dan 

membusuk sejak dipanen, yaitu sekitar 35%. 

Seiring dengan peningkatan kesadaran tentang 

pentingnya makanan bergizi berbasis ikan, pada 

tahun 2019, I-PLAN BIC mendorong inovasi-inovasi 

produk ikan dengan nilai tambah yang siap masak 

dan siap santap (ready to eat and ready to cook). 

Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah mendukung seluruh 

rangkaian kegiatan I-PLAN BIC: Kementerian Kes-

ehatan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 

pemerintah daerah, Jejaring Pasca-Panen untuk 

Gizi Indonesia, Innovation Factory, Asosiasi Rantai 

Pendingin Indonesia, Asosiasi Pengusaha Pengo-

lahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia, 

serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami se-

butkan satu persatu. 

Kami juga mengucapkan selamat, tidak hanya 

kepada para pemenang I-PLAN BIC, tetapi juga 

lebih dari 500 inovator-inovator lokal yang telah 

mengirimkan inovasinya kepada kami. Harapan 

kami, kegiatan ini dapat menjadi awalan yang baik 

untuk semakin terciptanya inovasi-inovasi teknologi 

pangan dan makanan yang sehat dan bergizi, yang 

dapat membantu mengatasi berbagai masalah  

kesehatan dan gizi di Indonesia.

GAIN Indonesia

Salam,

Ravi K. Menon

Country Director

GAIN Indonesia 

Kata Pengantar:

Innovation Factory

Puji Syukur saya panjatkan ke hadapan Tuhan Yang 

Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, I-PLAN 

Innovation Challenge dan I-PLAN Food Design In-

novation Challenge dapat dilaksanakan dengan se-

baik-baiknya.

Kami, Innovation Factory dan GAIN, menyeleng-

garakan kompetisi ini untuk membangun wadah 

tempat berbagi pengetahuan, berkolaborasi, dan 

berkoordinasi dalam aktivitas seperti kompetisi 

yang mengajak seluruh Indonesia bergabung.

Pada tahun 2018, I-PLAN Innovation Challenge ber-

hasil mempertemukan jejaring institusi, investor, 

dan semua pihak yang berkepentingan untuk bahu 

membahu mengurangi kerugian pasca panen pada 

makanan bergizi, dan memprakarsai inisiatif untuk 

membuatnya terjangkau. 

Pada tahun berikutnya, kami membangun aliansi 

berbeda dengan I-PLAN Food Design Innovation 

Challenge dengan fokus berbeda. Yakni, makanan 

bernutrisi berbahan dasar ikan laut untuk melawan 

anemia dan stunting.

Melalui program ini, kami banyak bertemu dengan 

relasi baru dan orang dari setiap penjuru Indonesia. 

Kami bangga melihat antusiasme para peserta 

selama mengikuti program ini. Kami juga bangga 

telah menjadi salah satu rekanan program dari 

GAIN Indonesia, dengan timnya yang sangat mem-

bantu kami dalam menyukseskan program ini. 

Kami harap dengan adanya buku ini, kita semua 

dapat lebih mengenal wajah-wajah sukses dari 

I-PLAN Innovation Challenge dan I-PLAN Food 

Design Innovation Challenge.

Innovation Factory Indonesia bersama dengan 

BLOCK71 Indonesia ingin mengucapkan terima 

kasih sedalam-dalamnya kepada GAIN sebagai 

mitra kami atas kesempatan dan kepercayaannya 

kepada kami dalam membangun aliansi dan 

pengerjaan kegiatan ini. 

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ke-

menterian Kesehatan Republik Indonesia, Kemen-

terian Kelautan dan Perikanan, Kedutaan Besar 

Belanda, serta Jejaring Pasca-Panen untuk Gizi 

Indonesia atas dukungannya dalam menjalankan 

acara ini.

Kami juga ingin berterima kasih kepada NTUit Sin-

gapore dan ULTRA Indonesia atas dukungannya 

dalam menjalankan proses pendidikan untuk 

pengembangan produk bagi para peserta; para 

mentor dan juri yang dengan senang hati mem-

berikan penilaiannya kepada para peserta; serta 

para peserta yang turut serta dalam I-PLAN In-

novation Challenge dan I-PLAN Food Design Inno-

vation Challenge dan menyukseskan prakarsa kita 

bersama. 

Terakhir, kami berterima kasih kepada seluruh 

tim Innovation Factory Indonesia dan BLOCK71 In-

donesia  yang bekerja keras demi keberhasilan 

kegiatan ini. Kami juga ingin mengucapkan maaf 

sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan selama 

berjalannya program ini.

Salam,

Amiyandra

Business Development Manager &

Project Manager 

Innovation Factory Indonesia / BLOCK71
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Bagian

Indonesia-Postharvest Loss Alliance for 
Nutrition (I-PLAN) adalah kolaborasi antara 
Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) 
dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 
Republik Indonesia, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, dan 
Jejaring Pasca-Panen untuk Gizi Indonesia 
(JP2GI). Kolaborasi ini merupakan salah 
satu komponen dari Kerjasama GAIN dan 
Kemenkes dalam program perbaikan gizi 

pada 1.000 hari pertama kehidupan dan 
remaja serta program peningkatan akses 
pangan bergizi yang ditandatangani 28 
Desember 2017. Komponen peningkatan 
akses pangan bergizi dilakukan melalui 
upaya penurunan kerugian dan hilangnya 
nutrisi makananan setelah dipanen hingga 
dikonsumsi masyarakat (post-harvest loss 
from farm to fork) serta perbaikan tata kelola 
pangan perkotaan (urban nutrition governance). 

Ancaman Kerugian Pascapanen
Terhadap Gizi Masyarakat di Indonesia



Jejaring I-PLAN dibentuk sebagai gugus tugas adhoc berdasarkan keputusan Kementerian 
Kesehatan RI pada 2018 untuk mempertemukan pelaku di sektor publik dan swasta di 
Indonesia untuk memberikan solusi atas persoalan hilang dan terbuangnya makanan bergizi. 
Mempertimbangkan masih besarnya masalah gizi di Indonesia seperti anemia dan stunting yang 
dapat dicegah dengan peningkatan konsumsi protein yang bergizi, pada tahap awal Jejaring I-PLAN 
difokuskan pada penurunan kerugian pascapanen ikan. Beranggotakan produsen, pengusaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sepanjang rantai pasok pangan, asosiasi profesi, akademisi, 
pejabat pemerintah, hingga masyarakat sipil, Jejaring I-PLAN memfasilitasi dialog dan kolaborasi 
untuk mengidentifikasi hambatan dan menciptakan inovasi berkelanjutan untuk mengurangi 
kerugian pascapanen. Jejaring I-PLAN telah berkembang menjadi asosiasi nasional independen 
bernama Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) pada 2019. Jejaring I-PLAN 
diharapkan dapat berkontribusi pada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang dipimpin 
oleh Kemenkes dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dipimpin oleh KKP.

Kita sedang menghadapi berbagai tantangan 
masalah gizi. Mengacu pada beberapa indikator 
kesehatan global, Indonesia tertinggal diband-
ingkan negara-negara lain. Berdasarkan Food 
Sustainability Index 2017 dari The Economist In-
telligence Unit, Indonesia menduduki peringkat 
kelima sebagai negara dengan persoalan stunt-
ing tertinggi di dunia dan menduduki peringkat 
kedua negara yang paling banyak menghasilkan 
limbah makanan. 

Satu dari 3 balita di Indonesia meng-
alami stunting atau sekitar 30,8% di 
antara anak-anak balita. Salah satu 
penyebabnya adalah kekurangan 
gizi kronis. Selain itu, 5 dari 10 ibu 
hamil di Indonesia (48,9%) mender-
ita anemia yang disebabkan keku-
rangan gizi, terutama zat besi. 

(Sumber: Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) 

Kementrian Kesehatan, 2018) 

Angka ini menjadi yang tertinggi di dunia, dan 
meningkatkan potensi melahirkan anak den-
gan masalah gizi. Padahal, anak-anak yang 
mengalami stunting memiliki risiko lebih 
tinggi buruknya kinerja kognitif serta pening-
katan morbiditas (kesakitan) dan mortalitas 
(angka kematian). Sementara itu, setiap ta-
hun, hampir sepertiga atau sekitar 1,3 miliar 
ton pangan dunia hilang dan menjadi lim-
bah (Food loss and waste/FLW). Dalam sektor 
perikanan, menurut estimasi Food and Agri-
culture Organization (FAO) pada 2015, susut 

hasil pasca panen mencapai 35%, terbe-
sar kedua setelah kelompok umbi-umbian, 
buah-buahan, dan sayuran (40-50%). Kerugian 
tersebut terjadi karena berbagai faktor sep-
erti kesalahan penanganan, ketersediaan dan  
kualitas es, fasilitas penyimpanan, dan teknolo-
gi yang tidak tepat. Menurut penelitian Dalberg 
untuk GAIN (2017) di Surabaya dan Probolinggo, 
berdasarkan pada produksi tahunan 500.000 
metrik ton tongkol per tahun, susut hasil 
tongkol diperkirakan mencapai 15-25% setiap 
tahun di Indonesia. Imbasnya, kerugian pun       

Apa yang Sedang Terjadi 
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ditaksir mencapai Rp1,95 hingga Rp3,25 triliun. 
Setiap tahun pula, menurut estimasi Dalberg,
Indonesia kehilangan 16.000-27.500 metrik 
ton protein atau sebanyak 25% kandungan 
gizi ikan segar yang seharusnya dapat 
untuk memenuhi kebutuhan 2,7 hingga 
4,4 juta anak di Indonesia. Jika susut 
hasil ini bisa ditekan, maka ketersediaan, 
keterjangkauan, dan keberlanjutan sumber 
protein bagi masyarakat akan lebih terjamin. 

Sebagai sumber pangan yang kaya nutrisi 
seperti protein, mikronutrien, mineral, zat 
besi, dan amino esensial termasuk Omega 
3, seharusnya ikan dapat menjadi salah satu 
solusi untuk mencegah malnutrisi. Terlebih 
lagi, Indonesia merupakan salah satu negara 
produsen ikan terbesar di dunia. Namun, 
sebagian besar makanan bergizi tinggi ini 
terbuang sia-sia karena terbatasnya teknologi 
untuk menjaga kesegaran dan kandungan gizi 
ikan serta masih banyaknya hambatan perilaku 
dalam mendistribusikan, mengolah, dan 
mengkonsumsi ikan. Ikan sangat mudah rusak 
karena mengandung kadar air dan protein 
cukup tinggi (Jurnal Perikanan UGM, 2020). 

Oleh karena itu, ikan harus cepat-cepat 
diolah. Agar bahan pangan ikan dapat 
dimanfaatkan dengan baik, kuncinya terletak 
pada penanganan ikan yang baik (good handling 
practice), terutama dalam menyimpan ikan 
pada suhu yang tepat, dan dalam mengolah 
ikan menjadi makanan bergizi yang disukai 
konsumen. Mengacu pada standar mutu ikan 
segar berdasarkan SNI 2729:2013,  prinsip yang 
digunakan dalam penanganan ikan basah adalah 
mempertahankan kesegaran ikan selama 
mungkin dengan cara memperlakukan ikan 

secara cermat, hati-hati, bersih, sehat, higienis, 
dan dengan sesegera mungkin menurunkan 
suhu atau mendinginkan ikan mencapai suhu 0 
derajat celcius.

Menurut Pusat Pendidikan Kelautan dan 
Perikanan, mendinginkan ikan sampai suhu 
0 derajat celcius dapat memperpanjang daya 
simpan (masa kesegaran) ikan hingga 12-18 hari 
sejak ikan dipanen dan mati. Namun, proses 
pendinginan hanya dapat menghambat aktivitas 
bakteri dan proses enzimatis pada tubuh ikan, 
tidak sampai menonaktifkan. Aktivitas bakteri 
baru dapat dihentikan bila suhu pada ikan 
mencapai -12 derajat celcius.

Studi yang dilakukan Maulana, et.al 
(2019) menemukan tujuh titik kritis 
yang menyebabkan konsumen malas 
mengkonsumsi ikan: mulai dari ker-
umitan menyusun menu makanan 
berbasis ikan, proses membeli di 
pasar tradisional dan supermarket, 
proses membawa pulang ikan, meny-
iapkan dan memasak ikan, serta 
menyajikannya di meja makan. 

(Sumber: Amalia E. Maulana, Diniah, Deva P. 
Setiawan. 2019. AACL Bioflux: Volume 12, 

Issue 4.)

Pengelolaan ikan dari sejak ditangkap hingga 
dikonsumsi masyarakat harus dimaksimalkan 
supaya ikan dan pangan berbasis ikan dapat 
diterima konsumen dalam keadaan segar, 
aman, bergizi, dan menarik.
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Karena Itulah, kami menggagas 

I-PLAN Business Innovation 

Challenge

Kami mengundang inovator-inovator lokal untuk mengembangkan 
teknologi pengurangan susut pasca panen dan mengolah produk-produk 

pangan bergizi tinggi yang dapat menarik perhatian konsumen dengan 
harga terjangkau. Prakarsa ini kami harapkan dapat meningkatkan 

status gizi masyarakat Indonesia sehingga tercipta generasi 
yang kuat, sehat, dan cerdas.



Salah satu kegiatan utama dari upaya 
peningkatan akses makanan bergizi melalui 
program I-PLAN adalah Tantangan Inovasi 
Bisnis I-PLAN atau I-PLAN Business Innovation 
Challenge (I-PLAN BIC). I-PLAN BIC dilakukan 
untuk menemukan dan memperkuat inovasi 
teknologi lokal dalam mengatasi susut 
pasca panen melalui kompetisi, pemberian 
dukungan teknis dan pendanaan tahap awal 
(seed funding), serta dukungan akses kepada 
fasilitas keuangan dan pasar. Kompetisi ini 
diharapkan dapat menjaring 500-an peserta. 
I-PLAN BIC terbuka untuk mahasiswa, 

UMKM, peneliti, lembaga riset, serta siapa 
saja yang memiliki inovasi untuk mengurangi 
permasalahan pascapanen di Indonesia. 
Pemenang akan mendapat hadiah total hingga 
Rp. 1,2 miliar, dampingan pengembangan 
produk, serta dukungan untuk memasuki pasar 
domestik melalui  ritel-ritel  ternama di Indonesia. 

Dalam menyelenggarakan kompetisi ini, 
GAIN dan Kemenkes bekerjasama dengan 
KKP, pemerintah daerah, dan JP2GI beserta 
jejaringnya seperti Asosiasi Rantai Pendingin 
Indonesia (ARPI), Asosiasi Pengusaha 
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Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan 
Indonesia  (AP5I), Persatuan Ahli Gizi (Persagi), 
Institut Pertanian Bogor (IPB), Asosiasi 
Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia 
(AP2HI), dan mitra lainnya. 

Penyelenggaraan kompetisi dilakukan 
oleh Innovation Factory. I-PLAN BIC telah 
berkontribusi dalam meningkatkan akses 
terhadap pasokan makanan bergizi di Indonesia 
lewat program kompetisi tingkat nasional, 
pembimbingan, pelatihan, pendanaan, dan 
pengembangan bisnis yang punya fokus 

meningkatkan suplai produk berbahan dasar 
ikan dan mempromosikan inovasi teknologi 
lokal sepanjang rantai pendingin sektor 
perikanan laut segar di Indonesia.  Selain 
mengurangi kerugian pasca panen, dukungan 
terhadap bisnis-ke-bisnis dan bisnis-ke-
pemerintah melalui I-PLAN BIC diharapkan 
dapat meningkatkan akses pasar atas makanan 
bergizi, memperbaiki status gizi masyarakat, 
dan memberikan manfaat ekonomi bagi 
masyarakat. Sejauh ini, I-PLAN Business 
Innovation Challenge telah diselenggarakan dua 
kali--pada tahun 2018 dan 2019.
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Tahapan I-Plan Business

Innovation Challenge

Registrasi calon peserta Mempromosikan program Seleksi Proposal

BIC BootcampFinal Demo DayJuri melakukan seleksi untuk
mendapatkan pemenang utama

Pemenang utama mendapatkan 
hadiah uang tunai. 

Demo Day

Dibuka selama 2-3 pekan. melalui roadshow, Eventbrite, 
media sosial, dan lain-lain

oleh tim evaluator yang terdi-
ri dari perwakilan Kemenkes, 
KKP, GAIN, JP2GI, Innovation 
factory, asosiasi dan pakar 
terkait.

Pemenang I-PLAN BIC mengikuti pro-
gram pelatihan dan pendampingan intensif  
selama 8 minggu untuk melakukan uji 
coba produk, pengurusan lisensi, produksi  
massal, dan komersialisasi produk. 

Pelatih melakukan pendampingan dan 
validasi kegiatan yang dilakukan para  
pemenang di lokasi ujicoba.

Pemenang I-PLAN BIC mempresenta-
sikan perjalanan mereka mengembangkan  
inovasi dan melakukan tes pasar selama 
pendampingan. 

Kegiatan ini menghadirkan calon investor 
lokal, nasional, dan internasional yang di-
harapkan dapat mengadopsi dan mengem-
bangkan produk-produk para pemenang. 

Di I-PLAN BIC 2018, 10 peserta yang lolos seleksi mempresentasikan proposal bisnis 
mereka di hadapan juri pada acara Demo Day. 

Di I-PLAN BIC 2019, 20 inovator diminta mengirim sampel untuk pengujian  
kandungan gizi di laboratorium, lalu 10 inovator dengan produk terbaik diundang  
untuk mempresentasikan proposal bisnis mereka di hadapan juri pada acara  
Demo Day. 

Juri menentukan pemenang berdasarkan skor kuantitatif dan kualitatif. Pemenang 
mendapat hadiah uang tunai dan dana bantuan (seed fund) untuk menguji coba ide 
bisnis mereka serta melakukan tes pasar. 



Target I-PLAN Business Inovation Challenge 2018

Target I-PLAN Business Inovation Challenge 2019

Tema Kompetisi

1.    Meningkatkan ketersediaan dan akses ikan segar atau makanan berbahan 
dasar ikan ke konsumen menengah ke bawah

2.    Mengurangi kerugian pascapanen ikan dan meningkatkan keterjangkauan

3.    Memberikan solusi tantangan rantai pasokan penyediaan ikan yang 
menyebabkan kerugian pascapanen

1.    Mengurangi biaya produksi inovasi makanan bagi konsumen domestik

2.    Memecahkan masalah malnutrisi yang menyebabkan stunting dan anemia

3.    Meningkatkan ketersediaan makanan bernutrisi yang terjangkau

BIC pertama pada 2018 berfokus pada inovasi 
dalam rantai dingin ikan. Ikan dan sumber 
pangan laut lainnya merupakan bagian penting 
dari upaya ketahanan pangan dan gizi, upaya 
menyehatkan dan mencerdaskan anak bangsa, 
serta merupakan sumber ekonomi bagi lebih 
dari 6 juta pelaku usaha sektor perikanan di  
Indonesia. I-PLAN BIC 2018 menyorot lima titik 
kritis penanganan ikan yang sering menjadi 
sumber utama kerugian pascapanen, yaitu: 
tempat pendaratan ikan, transportasi dan 
distribusi, tempat pengeceran ikan, sistem 
penyimpanan (Cold Storage), dan sistem 
pendinginan (produk pengganti es).

Inovasi-inovasi yang hadir selama program 
I-PLAN Business Challenge 2018 diharapkan 
dapat memastikan ikan sampai ke konsumen 
dalam keadaan segar dan bergizi tak hanya  
di wilayah perkotaan tetapi juga bagi komunitas 
di wilayah pedesaan dan terpencil, seperti  
di pegunungan atau perbukitan di mana  
ikan laut jarang tersedia dan dijual dengan 
harga mahal. 

Kegiatan mentoring pengembangan produk dan 
bisnis pada I-PLAN BIC 2018 diselenggarakan 
bekerjasama dengan Nanyang Technological  
University (NTU) Singapore.
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Profil Penyelenggara

The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

GAIN adalah organisasi internasional berbasis di Swiss yang diluncurkan tahun 2002 pada 
pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). GAIN bertujuan untuk membantu mengurangi 
masalah malnutrisi. GAIN bekerja bersama pemerintah, pihak swasta, dan organisasi masyarakat 
untuk memperbaiki sistem pangan agar dapat menyediakan makanan yang lebih bergizi untuk 
semua orang, terutama masyarakat rentan.

Innovation Factory

Platform yang mewadahi berbagai inisiatif inovasi di bidang teknologi. Innovation Factory 
mempertemukan pelaku-pelaku utama dalam ekosistem startup teknologi untuk bertatap muka, 
berkolaborasi, dan tumbuh bersama. Innovation Factory juga melakukan investasi dan membangun 
kemitraan dengan organisasi dan perusahaan untuk mendorong inovasi di bidang teknologi, 
memajukan startup-startup Indonesia.

I-PLAN BIC 2019 mulanya diselenggarakan 
bekerjasama dengan Temasek Polytechnic 
Singapore dan ULTRA Indonesia. Namun, 

menimbang situasi pandemi COVID-19, kegiatan 
I-PLAN BIC 2019 berlanjut hanya dengan 
keterlibatan ULTRA Indonesia.

Pada tahun berikutnya, I-PLAN Business 
Innovation Challenge 2019 mengangkat tema 
“Food Innovation Challenge”. Kali ini, I-PLAN 
BIC bertujuan menemukan inovasi- inovasi 
produk makanan siap santap (ready to eat) dan 
siap masak (ready to cook) berbahan dasar ikan. 

Produk ikan dengan nilai tambah siap masak 
dan siap santap bertambah penting karena 
adanya perubahan gaya hidup, peningkatan 
kesadaran tentang pentingnya makanan bergizi 
berbasis ikan dan bahan pangan laut lainnya, 
serta upaya perbaikan gizi masyarakat.
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SELAYANG PANDANG

I-PLAN BUSINESS 

INNOVATION

CHALLENGE

2018

03
Bagian

Pendaftaran I-PLAN BIC 2018 dibuka pada 11 September-30 November 2018. Kami menerima 230 
proposal yang kemudian diseleksi menjadi 12 besar finalis. Peserta yang lolos seleksi final berasal 
dari berbagai wilayah di Indonesia seperti seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi 
Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.   Bahan Alternatif Pengganti Es;

2.   Sistem Penyimpanan Kecil;

3.   Transportasi dan distribusi,

4.   Pengecer

KATEGORI
KOMPETISI4

Ide-ide yang ditawarkan beragam mulai dari 
inovasi pengganti es menggunakan teknologi 
material PCMs (Phase Change Materials) 
yang memanfaatkan limbah kayu dan tebu  
untuk menjaga kualitas ikan, motor roda tiga 
yang dilengkapi dengan boks pendingin dan 
panel surya, bahan pengganti es, dan lain 
sebagainya. 

Dewan juri yang menilai dan memilih pemenang 
terdiri dari perwakilan dari Kementerian  
Kesehatan RI (dr. Marudut, Bsc. MPS), Ketua 
AP5I (Ir. Budhi Wibowo), Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (Ir. Artati Widiarti, MA), The Meloy 
Fund (Denny Thanoto), dan GAIN (Ravi Menon).

Setelah melalui proses seleksi, dewan juri 
menetapkan dua pemenang untuk masing-
masing kategori (juara pertama dan kedua), 
dengan total pemenang berjumlah delapan tim. 
Empat juara pertama memenangkan hadiah 
uang tunai sebesar Rp 30,000,000 (tiga puluh 
juta rupiah) dan diundang untuk mengikuti 
program pelatihan I-PLAN BIC yang difasilitasi 
oleh NTUit selama delapan minggu.

Kegiatan pelatihan tersebut bertujuan untuk 
membimbing empat finalis melakukan 
persiapan uji coba dan komersialisasi produk. 
Pelatihan BIC diselenggarakan atas kerjasama 
Innovation Factory, I-PLAN, dan NTU, Singapura.
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Tentang Bootcamp

Pemenang pertama berhak mengikuti program dengan akomodasi dan transportasi ditanggung 
sepenuhnya oleh pengelola acara. Mereka juga berkesempatan menerima dana hingga 
Rp1,000,000,000 (satu miliar rupiah) untuk mengujicoba dan menerapkan ide bisnis mereka 
di Surabaya dan Probolinggo. Pemenang kedua mendapatkan hadiah uang tunai hingga 
Rp20,000,000 (dua puluh juta rupiah) dan diundang untuk mengikuti pelatihan dengan biaya 
ditanggung pemenang. Totalnya, terdapat empat pemenang pertama dan satu pemenang kedua 
yang mengikuti program pelatihan.

Peserta didampingi oleh pelatih yang berasal dari NTU, yaitu Eric Tan Teng Siah, Singapore Certified 
Management Consultant dari Institute of Singapore Chartered Accountants, Lim Song Joo selaku 
pendiri Psychology & HRM dan CEO BWG Consulting Pte Ltd, Brenda Ng selaku Assistant Manager 
Enterprise Development of NTU, dan Lim Boon Chow selaku Senior Assistant Director dari NTU.

1. Karyana Hutomo (Spesialis Hubungan Industri untuk Kemampuan Kerja dan 

    Kewirausahaan, Universitas Bina Nusantara)

2. Bonnie Susilo (Pendiri Foodlab Indonesia)

3. Stephanie Irwan (Direktur PLUS Executive)

4. Iwan Murty (CEO Angel Investor dan Inkubator)

5. Rini Suhartini (Dit Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan)

6. Rizka Farikha (Pengolahan dan Bina Mutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan)

7. Hasanuddin Yasni (Ketua Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia/ARPI)

8. Soenandi Kertawijaya (Pengurus ARPI)

Selama mengikuti pelatihan, peserta mendapatkan materi cara membangun model bisnis yang 
tepat, mendefinisikan sasaran pasar, pemahaman mengenai rantai pasokan serta penyesuaian 
produk, dan keterampilan presentasi. Peserta juga melakukan kunjungan ke Probolinggo (15-
17 Januari 2019) dan Surabaya (11 Februari-15 Februari 2019) untuk melakukan sosialisasi dan 
komersialisasi produk.

Bootcamp ini juga memiliki delapan mentor yang bertujuan membimbing finalis ketika 

mereka melakukan tugas dari pelatih NTU:

SEPERTI APA

JALANNYA

PELATIHAN

I-PLAN BIC

2018?

04
Bagian
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Kategori 1:

Inovasi Teknologi Bahan Pengganti Es

NOES+

Sidiq Lanang Prasetyo

Produk berbentuk tablet ini memanfaatkan limbah 
kayu dan tebu untuk mempertahankan kualitas 
ikan. NOES+ berbentuk tablet yang dikemas dalam 
bentuk strip atau satu lembar atau satu papan (1 
strip berisi 4 Tablet) dan menggunakan teknologi 
material PCMs (Phase Change Materials), dengan 
bahan Polyethylene Glycol (PEG), SiO2, serta Carbon 
Fiber.

Pungpung Ice

dan Ice Gel Pampers
Fahrul Fauzan

Produk ini dirancang agar memiliki masa simpan 
lebih lama. Dari segi harga, Pungpung Ice dan Ice 
Gel jauh lebih murah. Misalnya, harga Pungpung 
Ice Rp 12.000 berbanding Rp 18.000 harga es batu 
balok, sementara harga Ice Gel berada pada angka 
18.000 berbanding Rp 38.000 harga es batu balok.

Sarana Display

Pemasaran Ikan Segar 
Co-Fresh / Tim Perekayasa BBP2HP, KPP.

Alat berbentuk kotak dengan panjang 39,5 cm dan 
lebar 85 cm ini dipadukan dengan sepeda motor. 
Alat dengan material fiberglass (serat kaca atau 
serat gelas) ini dilengkapi tempat penataan ba-
rang dagangan yang higienis, juga penutup untuk 
meminimalisir cahaya dan tempat stok ikan tertu-
tup dengan harga yang terjangkau untuk pedagang 
ikan keliling.

Profil Inovator
dan Produk Terpilih12

Kategori 2:

Inovasi Teknologi Penyimpanan Ikan

Table Cooler merupakan meja pendingin untuk 
penjual ikan eceran. Meja ini memiliki sistem 
pendingin pada permukaannya serta dilengka-
pi sensor suhu dan layar LCD yang menampilkan 
derajat suhu. Alat mudah dibawa ke mana-mana, 
sehingga bila tidak ada sumber listrik, bisa meng-
gunakan aki. 

Untuk kapasitas volume dan daya listrik, Table 
Cooler unggul dari freezer (mesin pendingin dan 
pembeku) es krim pada umumnya. Perbandingan-
nya adalah Table Cooler (844 liter dan 240 watt) vs 
freezer es krim (980 liter dan 610 watt atau 500 liter 
dan 400 watt).

Table Cooler
Nur Afni Zuhrotul Laili

Eco Smart Cold Storage
Hermawan Seftiono

Alat ini memanfaatkan air, garam, serta nitrogen 
cair yang dimanfaatkan untuk pendingin dalam bak 
berbentuk fiber (serat). Alat penyimpanan ikan ini 
lebih ekonomis daripada es batu. Apalagi, nitrogen 
cair bisa dibeli murah dengan harga Rp 15.000/liter 
dengan durasi penggunaan mencapai 6 hari.

SUSSI BOX
Muhammad Burhanuddin Fauzi

SUSSI BOX atau Styrofoam Conduction Small Stor-
age Isolated Box adalah alat penyimpanan ikan ber-
bentuk kotak dengan perpaduan bahan styrofoam 
(kemasan makanan dari busa), stainless steel (besi 
tahan karat), dan food grade (standardisasi materi-
al yang layak digunakan untuk memproduksi per-
lengkapan makan).



Profil Inovator
dan Produk Terpilih12
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Kategori 3:

Inovasi Teknologi untuk Transportasi
dan Distribusi Ikan Pasca Panen

Prominator
Fakhrudin Al Rozi

Prominator atau “Projomino Motor” adalah Mobile Cold 
Storage (penyimpanan dingin bebas gerak) yang me-
manfaatkan panel surya. Alat ini merupakan pengem-
bangan dari alat transportasi serupa yang sudah ada. 
Misalnya dengan ditambah pendingin, desain yang 
simpel, dan dilengkapi layar LCD dengan teks.

Sarana Motor 
Roda Tiga Berpendingin
Tim Perekayasa BBP2HP, KKP

Motor roda tiga yang dilengkapi kotak berbahan fiber-
glass (serat kaca atau serat gelas) ini bisa masuk ke 
jalan atau gang dan bisa mengangkut muatan hingga 
200 kg ikan segar. Suhu boks dapat diatur dari 16 der-
ajat celcius hingga -20 derajat celcius. Mesin pendingin 
berasal dari 2 sumber, yakni genset dan listrik 220 volt.

Alat Transportasi Ikan Segar 
Roda Dua (ALTIS-2)
Tri Nugroho Widianto

ALTIS-2 memanfaatkan sepeda motor, dan memiliki 
kapasitas 60 kg. Produk ini menggunakan pendingin 
TEC dengan sumber energi baterai atau aki motor. Alat 
ini juga dilengkapi speaker (identifikasi alat), insula-
tor PU, material kombinasi stainless steel (besi tahan 
karat) dan aluminum serta aksesoris talenan dan tim-
bangan.

Kategori 4:

Inovasi Teknologi Tempat
Penjualan/Pengeceran Ikan

Motor Roda Tiga dengan 
“LPG Refrigerator Cooling Box”

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

Alat yang memaksimalkan motor roda tiga ini 
menggunakan sistem pendingin berbahan bakar 
LPG, untuk mengangkut ikan dengan suhu di da-
lam kotak kurang dari 0 derajat celcius. Selain itu, 
suhu di dalam kotak juga bisa mencapai -30 der-
ajat celcius dengan daya mesin genset 1000 Watt 
untuk menjalankan sistem pendingin dan beban 
pendinginan kotak sampai 710 watt. Desain kotak 
pendingin pada alat ini bisa dimodifikasi di atas 
mobil pick up atau truk dan Cold Storage (penyim-
panan dingin) mandiri.

Cold Bank Maslaha 
Bangkit Dadang Suherman

Ice bank portable yang bernama Maslaha jenis lifestyle 
adalah pengganti es batu yang sudah tersertifikasi 
dan uji lab. Maslaha berupa peralatan pendingin un-
tuk mempertahankan ikan, es krim, ASI (air susu ibu), 
buah, sayuran, susu, yogurt (susu yang dibuat melalui 
fermentasi bakteri) dan sebagainya.

Portable Cool Box

dengan NaCl

Kennedy Marshan

Alat ini menggunakan 2 sistem utama, yakni kotak 
pendingin dan kotak penyimpan produk yang di-
hubungkan dengan saluran sirkulasi bahan pendingin 
dengan sistem “lepas-hubung”. 

Larutan NaCl (garam) dingin bertemperatur -14 dera-
jat celcius hingga -2 derajat celcius digunakan sebagai 
bahan pendingin yang disirkulasikan ke dalam lapisan 
rongga aluminium pada bagian dalam kotak penyim-
panan, sehingga bahan pendingin tidak bersentuhan 
dengan produk perikanan.
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Proses Pendampingan dengan Bimbingan Mentor

Berbagai Program dan Pelatihan Para Finalis

Setelah kompetisi I-PLAN BIC 2018 diselenggarakan, Innovation Factory, GAIN, dan NTU bekerjasama 
dalam serangkaian kegiatan lain yang disebut program NTUit. Program ini diselenggarakan 
selama 10 minggu, mulai dari 15 Januari 2019-26 Maret 2019 untuk semua finalis pertama 
dari setiap kategori yaitu NoEs+, Portable Refrigerator, Mobile Cooler Prominator, dan Sarana 
Display Co-Fresh dan seorang finalis kedua yang dipandang potensial yaitu Maslaha Cold Bank.
Program ini diselenggarakan untuk mendampingi para finalis dalam melakukan uji coba dan 
komersialisasi inovasi mereka. 

Tak hanya peserta yang dapat pelatihan, program ini juga mencakup program pelatihan 
untuk para mentor selama tiga hari pada 9-11 Januari 2019. Sesi pelatihan untuk mentor 
diselenggarakan untuk menyiapkan mentor dalam melaksanakan program ini. Program 
NTUit difasilitasi 4 pelatih dari NTU. Tugas mentor yang diberikan oleh pelatih NTU adalah 
mendampingi semua finalis yang berpartisipasi dalam program ini. Setelah kegiatan pelatihan 
untuk mentor, semua finalis diwawancarai para mentor dengan tujuan mendapatkan informasi 
tentang produk dan melihat kesiapan produk untuk dipasarkan. Setiap mentor bertanggungjawab 
memilih produk sesuai preferensinya. Terdapat delapan mentor (empat dari Innovation Factory 
dan empat dari I-PLAN) yang terlibat untuk mematangkan produk bersama dengan NTU. Para 
mentor bertujuan membimbing finalis ketika mereka menjalankan tugas dari Pelatih NTU.

Sesi pertama dari Program NTUit adalah 
Bootcamp 1 yang diselenggarakan pada 22-24 
Januari 2019 di BLOCK71 Jakarta.

Sesi hari pertama diawali dengan perkenalan 
semua peserta (mentor dan finalis) dan 
penjelasan singkat tentang kanvas model 
bisnis (business model canvas, atau BMC), 
sebuah strategi dalam manajemen yang 
berupa grafik visual yang terdiri dari 9 elemen 
untuk membantu perencanaan bisnis sebelum 
dibentuk. Pelatih dari NTU memberikan 
materi kepada mentor tentang bagaimana 
membangun BMC dengan tepat.

Materi untuk program ini adalah:

1. Menerjemahkan proposisi nilai

    kepada fitur produk;

2. Variabel produk minimal, hubungan

    konsumen, distribusi, dan model 

    pencarian keuntungan;

3. Sumber-sumber untuk kegiatan

    utama, mitra, dan pembiayaan.

Lalu, program pada hari kedua terkait 
dengan penentuan segmen konsumen dan 
kemampuan wawancara. Materi untuk 
sesi ini mencakup:

1. Besaran pasar dan analisis kompetitif;

2. Rekapitulasi metode pendampingan

    (lean launchpad).

Selain itu, finalis juga diberi pengayaan tentang 
cara mendefinisikan pasar sasarannya dengan 
mengumpulkan data dari pasar. Pelatih juga 
mengajarkan finalis bagaimana melakukan 
wawancara pasar dengan cara yang tepat 
sebagai cara menggali informasi untuk 
mengembangkan produk.

Sementara sesi ketiga dari program ini adalah 
pengembangan Agile Minimum Viable Product 
(MVP), di mana semua tim mempelajari cara 
mengembangkan produk dengan mempelajari 
dampaknya. Sebagai penutup sesi, pelatih 
memberi pekerjaan rumah kepada para finalis 
untuk dikerjakan dengan bantuan mentornya. 

Tugas yang diberikan adalah mewawancarai 
orang-orang yang ada di pasar untuk 
mendapatkan informasi mengenai produknya.
Beberapa hari setelah Bootcamp 1 selesai, 
pelatih dari NTU menyelenggarakan seminar 
daring dan Sesi Evaluasi Tim 1 (Pengembangan 
BMC) untuk melihat kemajuan dari tugas 

semua anggota tim, mentor, Innovation Factory, 
dan I-PLAN.

Sesi berikutnya dari program NTUit adalah 
Bootcamp 2 yang berlangsung pada 26-28 
Februari 2019 di coworking space SUB Co dan 
Pasar Pabean, salah satu pasar ikan terbesar 
di Surabaya. Semua mentor ditunjuk untuk 
mendampingi finalis sepanjang program.

Setelah para finalis menjalani Program NTUit selama 10 minggu dan mendapat pendampingan, 
mereka melakukan uji coba pemasaran. Setelah itu, berdasarkan evaluasi tim juri soal kemajuan 
semua finalis saat pendampingan, akhirnya terpilih 4 pemenang yang berhak mendapatkan dana 
pengembangan, mereka adalah: 

Sementara NOES+ tidak terpilih untuk melakukan pilot karena hasil evaluasi yang kurang 
memuaskan.

1   Pengganti Es (Bangkit Dadang Suherman); 

2   Kulkas Portabel (Kennedy Marshan); 

3   Pendingin Mobile (Prominator); dan 

4   Sarana Display (CO FRESH / BBP2HP). 

yang diberikan kepada para finalis. Seminggu 
setelah seminar daring 1, pelatih NTU 
menyelenggarakan seminar daring 2, hingga 
sesi Evaluasi Tim yang fokus pada isu rantai 
pasok, dan penyesuaian produk. Pada seminar 
daring 2, pelatih memberikan tugas kepada 
peserta terkait dengan analisis rantai pasok 
dan penyesuaian produk. Kedua seminar 
daring ini dilakukan dengan menghadirkan 
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Selama mengelola usaha jual beli daging dan es krim, Bangkit Dadang Suherman melihat sendiri 
bagaimana daging dapat cepat busuk dan es krim cepat meleleh meski telah didinginkan dengan 
es batu. Ia pun berupaya memformulasi bahan kimia food grade sebagai alternatif es batu untuk 
mengawetkan daging.

Setelah tiga tahun penelitian, ia menemukan formulasi enam senyawa kimia Food Grade yang efektif 
menjaga daya tahan makanan, tidak mengkontaminasi makanan, dan tidak menimbulkan karat atau 
korosi walaupun mengandung unsur logam. Berbekal pengalaman tersebut, dia yakin produk yang dia 
kembangkan dapat menggantikan es untuk mengawetkan ikan. Dia mengikuti tantang I-PLAN BIC 2018 
untuk kategori pengganti es. 

COLD BANK 
MASLAHA

G R A N D 
P R I Z E
W I N N E R

Selama mengikuti program I-PLAN BIC, 
Bangkit tak hanya belajar soal pengembangan 
produk, tetapi juga strategi mengkomersialisasi 
dan memasarkan produknya. Ia mempelajari 
cara memposisikan produknya di pasar, dan 
mendapatkan bahwa produknya tak hanya 
berfungsi untuk mengawetkan ikan dan sayur-
sayuran, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk 
penyimpanan vaksin dan lainnya. Selesai me-
ngikuti program, dana hibah senilai lebih dari 
Rp200 juta ia manfaatkan untuk modal peralatan-
peralatan yang dibutuhkan untuk membuat produk. 

Melalui GAIN, Bangkit dipertemukan dengan Koen Irianto yang menjadi distributor Maslaha di Jawa 
Timur yang berhasil membantunya menjual lebih dari 1,500 produk dalam 2 bulan pertama kerjasama. 
Namun, Ia masih membutuhkan dana untuk dapat memproduksi secara massal dan memasarkan 
produknya. Hal ini terselesaikan dengan telah dipertemukannya dirinya dengan investor pada 2020. 
“Alhamdulillah, masalah modal sudah terselesaikan sehingga organisasi perusahaannya sudah mulai 
dibangun dan kendala scale up secara produksi Insya Allah sudah selesai Agustus 2020.” Ucap Bangkit. 
“Baru saja kita merekrut orang-orang yang mampu untuk menjual, baik secara B2B maupun B2C.” 
Setiap harinya, Cold Bank sudah dapat memproduksi 1.000-1.500 produk dengan kemasan botol dan 
sachet berukuran macam-macam, mulai dari 100 ml, 350 ml, 1.000 ml, dan 1.500 ml. 

Pada Agustus 2020, kapasitas produksi cold bank ditargetkan akan ditingkatkan hingga 15.000 produk 
setiap harinya dengan bantuan mesin produksi. Sejak Agustus 2020, melalui JP2GI dan ARPI, ia juga 
mulai bekerja sama dengan PT Kereta Api Logistik untuk mengembangkan parcel Cool delivery yang 
membantu mengawetkan pengiriman barang segar dan beku dari Jakarta ke Surabaya dan sebaliknya. 
Tahun depan, Bangkit akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 
memanfaatkan produknya untuk pedagang keliling, nelayan tradisional, dan di pasar tradisional.
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Kennedy Marshan, perwakilan tim portable cool box, memulai dengan menyoroti permasalahan 
transportasi ikan di Palu, Sulawesi Tengah. Ketika membawa hasil panen tambaknya ke kota Palu, 
para peternak ikan mesti menambahkan es di tengah perjalanan. Padahal, untuk menambahkan 
es, mereka mesti bersusah payah membongkar seluruh boks dan mengisi ulang. Kennedy dan 
timnya pun memanfaatkan NaCl sebagai pendingin (refrigerant) untuk membuat es batu bertahan 
lebih lama. Temperatur es batu yang biasanya di angka 0 º C dapat turun hingga -14 º C jika 
menggunakan NaCl.

PORTABLE
COOL BOX 

Sepanjang mengikuti program I-PLAN BIC, 
Kennedy belajar cara mengembangkan produk 
di pasaran hingga mengembangkan teknologi 
yang dipakai timnya. Bila sebelumnya ia 
memasarkan produknya dalam skala kecil dan 
khusus untuk petambak, sepanjang program 
I-PLAN BIC produknya berkembang dan 
ditargetkan untuk perusahaan besar.

“Saya ingat waktu selesai perlombaan itu,  
waktu presentasi di Jakarta, Astra mendatangi 
saya mau pesan langsung. ‘Saya tertarik dan 
butuh, kalau bisa dibuatin itu contoh, 250 atau 
500 unit gitu.’ Kaget juga saya,” ujar Kennedy. 

Timnya juga mendapatkan tawaran dari 
investor luar negeri untuk mengembangkan 
produknya ke ranah internasional.

CO FRESH

Aditia Candra Dewa, selaku perwakilan tim 
CO FRESH, punya produk yang mengawetkan 
hasil perikanan dan makanan segar lain selama 
proses transportasi. Produknya juga dilengkapi 
akrilik transparan, sehingga hasil pangan 
yang dijual dapat dipajang untuk kepentingan 
pemasaran. Selain itu, akrilik juga berfungsi 
melindungi makanan dari kontaminasi seperti 
lalat, serangga, dan lainnya.

Program I-PLAN BIC yang fokus pada kewira-
usahaan menjadi tantangan tersendiri baginya. 
Untuk membuat produknya dapat diproduksi 
secara massal dengan harga lebih murah, 
diperlukan investasi hingga ratusan juta rupiah.

Hingga Juni 2020, walaupun belum dipertemukan 
dengan investor, co fresh telah memasarkan 
produknya lewat platform e-commerce. Co fresh 
juga telah dipertemukan dengan sejumlah 
calon pembeli, seperti sebuah perusahaan 
multinasional yang memesan 15 unit untuk 
Surabaya dan DKI Jakarta. Kementerian Kelautan 
dan Perikanan juga telah memesan sebanyak 42 
unit seharga masing-masing Rp7,5 juta untuk 
pengadaan bantuan produk pemasaran bergerak 
2020.

“Tantangan untuk membuat produk ini menjadi 
murah itu luar biasa,” ucap Aditya. “Kami sudah 
pernah menanyakan ini ke pabrik plastik, katanya 

kalau pasarnya jelas dan sudah bisa invest 
untuk moulding-nya, mereka bisa produksi 
dengan 1/5 harga yang sekarang kita jual. Luar 
biasa, bakal langsung bisa ditawarkan dengan 
sangat masif kalau menurut kami dengan 
harga segitu.”

Tahun 2020, Aditya mendapatkan beasiswa 
S2 ke Inggris dari Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan (LPDP) dalam program Innovation 
dan Entrepreneurship. “Pengalaman mengikuti 
IPLAN BIC menjadi salah satu faktor pendukung 
saya mendapatkan beasiswa,” ujar Aditya.

Kennedy dan tim ingin terus melakukan penyempurnaan terhadap produk ini. Hingga Juni 2020, 
Kennedy mulai menjalin kesepakatan dengan investor untuk melakukan pengembangan terhadap 
Portable Cool Box. “Sudah ada beberapa yang tertarik bekerjasama untuk investasi ke produksi 
massal.” Ucapnya. “Tapi kami ingin menyempurnakan produk ini terlebih dahulu. Saya deal 
dengan salah satu perusahaan di Bandung untuk riset lebih lanjut.
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PROMINATOR
(PROJOMINO MOTOR)

Fakhrudin Al Rozi mengembangkan produk tempat penyimpanan dingin yang portabel dengan 
memanfaatkan energi dari sinar matahari. Dengan sistem Air Blast Freezer yang dapat 
mempertahankan suhu dingin tanpa es, penjual ikan dapat mengantarkan produknya ke konsumen 
tanpa khawatir es akan mencair dan ikan membusuk dalam perjalanan. 

Jika produk prominator sebelumnya tak 
menggunakan sistem refrigerasi, dana hibah 
setelah memenangkan kompetisi I-PLAN BIC 
2018 dan ilmu dari program ntuit dimanfaatkan 
untuk mengembangkan  dua unit prototipe baru 
yang menggunakan sistem ini. Hingga Agustus 
2020, telah terdapat lima prototipe yang 
dikembangkan oleh Prominator. Alat ini sudah 
dimanfaatkan untuk mengantarkan produk 
ikan dari kapal dan tempat penyimpanan 
semula ke konsumen. 

Bonnie Susilo selaku perwakilan dari Foodlab Indonesia menilai peserta-peserta I-PLAN BIC 
2018 berkembang secara signifikan selama mengikuti program. “Para peserta adaptif dengan 
tools yang diberikan dan diaplikasikan kepada operasional bisnis,” katanya. “Diharapkan untuk 
tetap konsisten dalam menerapkan pengetahuan dan tools yang diberikan, dan selalu melakukan 
iterasi berdasarkan validasi pasar untuk kemajuan bisnis yang dinamis.”

Iwan Murty, selaku CEO Research & Business Consulting (RBC) merasa para peserta memiliki 
alur pemikiran yang lebih terstruktur setelah mengikuti program pelatihan I-PLAN BIC 2018. 
“Pemikiran dan perencanaan mereka sebagai startup jadi lebih terarah,” katanya. “Mereka menjadi 
lebih kritis ketika mengevaluasi produk mereka. Tidak hanya berdasarkan asumsi mereka, tetapi 
lebih tervalidasi sesuai dengan kenyataan di pasar.”

Apa Kata Mentor

“Kami di Yogyakarta punya kapal dan cold storage kapasitas 30 ton.” Tutur Rozi, bangga.  
“Prominator digunakan untuk tata niaga perikanan dari cold stage ke end user. Kami sering 
menggunakan Prominator untuk keliling bawa ikan di Yogyakarta. Ini juga melengkapi armada 
kami sehingga bisa pergi ke berbagai pelosok daerah.”
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Karyana Hutomo 
Spesialis Hubungan Industri untuk Kemapuan Kerja dan 

Kewirasahaan, Universitas Bina Nusantara

“Programnya bagus dan harusnya tetap berkelanjutan, 
bisa saja nanti mungkin industrinya agak berbeda. 
Kemarin di Cold Storage, kemudian bisa geser sedikit 
ke logistik, misalnya, lalu merambah industri lain.”

Hasanuddin Yasni
Ketua Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI) 

“I-PLAN BIC program yang bagus, karena peserta 
diarahkan untuk bagaimana bisa perfect. Setiap 
peserta dalam program tersebut menarik sekali.”

Ravi K. Menon 
Country Director, GAIN Indonesia

“Menurut saya ini model yang sangat menarik. 
Kita memberi peserta kesempatan untuk pitching 
langsung. Semisal Anda seorang penemu yang punya 
ide bagus tapi frustrasi karena tak punya dana, ini 
cara baik untuk dapat perhatian lebih.”

Artati Widiarti
Direktur Jenderal Penguatan daya Saing Produk Kelautan dan 
Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Program ini sangat bagus. Variabel penilaian 
yang digunakan ada dari sisi bisnisnya, ada teknik 
pengolahannya sendiri. Penyelenggaraannya pun baik 
dan sukses. Pemerintah tentu mendukung sekali, 
karena dari pertama seleksinya sudah terbuka untuk 
masyarakat umum. Jadi benar-benar adu kreativitas.”

Soenan Hadi Poernomo
Ketua Jejaring Pasca-Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI)

 
“Kalau dari tujuannya jelas baik, juga inovasinya. 
Bagusnya juga menggali inovasi-inovasi anak bangsa, 
terutama di sektor kelautan dan perikanan. Kami 
harap seterusnya, program ini jangan hanya berhenti 
dan jalan sendiri, tetapi jalin kerjasama juga dengan 
Kementerian dan Pemda terkait.”
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Jika I-PLAN BIC 2018 bertujuan menemukan inovasi teknologi rantai pendingin untuk memastikan 
ikan selalu segar, I-PLAN BIC 2019 fokus pada pengembangan produk makanan siap saji (ready to 
eat) dan siap masak (ready to cook) berbahan dasar ikan.
Perubahan substansial dalam gaya hidup masyarakat serta meningkatnya kesadaran akan 
pentingnya makanan bernutrisi berbasis ikan dan hasil pangan laut meningkatkan kebutuhan 
atas inovasi produk-produk makanan yang punya nilai tambah. I-PLAN BIC 2019 diharapkan dapat 
memicu para inovator makanan untuk mengisi kebutuhan pasar atas produk makanan berbahan 
dasar ikan yang bergizi. 

Selain itu, kompetisi ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya pemerintah 
meningkatkan status kesehatan masyarakatnya—terutama dalam mengurangi masalah stunting, 
anemia, dan memperkuat keamanan pangan dan gizi (food and nutrition security) di Indonesia.

“I-PLAN BIC 2019 menerima 277 proposal dari seluruh Indonesia, dengan 
rincian 155 proposal produk makanan siap santap dan 122 proposal produk 
makanan siap masak. Proposal yang kami terima berasal dari 67 kabupaten/
kota dan 22 provinsi di seluruh Indonesia. Adapun seleksi proposal dilakukan 
oleh tim kurasi yang beranggotakan 19 orang”, tutur Rahmi Kasri, SPM IPLAN 
GAIN Indonesia

Tim tersebut terdiri dari perwakilan Kemenkes, KKP, Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM), JP2GI, GAIN, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia 
(ARPI), Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I). 
Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI), Institut Pertanian Bogor (IPB), 
dan Innovation Factory.

Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek inovasi, bahan-bahan makanan yang mudah 
diakses, potensi untuk diproduksi secara massal, kandungan nutrisi dan rasa makanan, serta 
kemasan yang menarik, aman maupun informatif. Hasilnya, didapatkan 20 peserta terpilih yang 
berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, 
dan Nusa Tenggara Barat. Produk-produk yang ditawarkan termasuk biskuit yang terbuat dari 
ikan gabus, sereal ikan, cumi crispy, mie berbahan dasar ikan, dan nugget.

Untuk memastikan kandungan nutrisinya, 20 produk pilihan diuji terlebih dahulu oleh 
Laboratorium Sucofindo. Di sana, produk tersebut diukur kandungan makronutrien (protein, 
lemak, karbohidrat, air), zat besi, zinc, dan kalsiumnya, lantas diseleksi lagi menjadi 10 finalis 
yang masing-masing menerima hadiah uang tunai sebesar Rp10 juta.

“Walaupun tidak menang, jika Anda masuk 10 besar pasti tim Anda dapat 
uang partisipasi. Tak ada ruginya berpartisipasi dalam kompetisi 
seperti ini”, tutur Country Director GAIN Indonesia, Ravi K. Menon.

10 peserta finalis I-PLAN BIC 2019 berkesempatan mengikuti proses pitching dalam Demo 
Day yang berlangsung pada 13 Desember 2019 di BLOCK71 Jakarta. Dalam Demo Day, mereka 
berkesempatan mempresentasikan ide mereka di hadapan dewan juri dan memaparkan 
bagaimana produk mereka dapat berkontribusi mengurangi masalah stunting dan anemia, 
terutama pada kelompok rentan yaitu ibu hamil, anak dibawah usia dua tahun (baduta), dan 
remaja putri.



Acara presentasi ini terbuka untuk publik dan disiarkan secara online melalui Instagram, 
Facebook, dan LinkedIn.

Lima dewan juri yang menilai performa presentasi dan produk mereka adalah:

1      Artati Widiarti (Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kementerian    
        Kelautan dan Perikanan)

2      Bonnie Susilo (CMO, Ultra Indonesia)

3      Marzani Usman (Project General Manager, Salim Group)

4      Ravi K Menon (Country Director, GAIN Indonesia)

5      Muhammad Adil (Kasie Kecukupan Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat, 
        Kementerian Kesehatan)

Dewan juri memilih lima finalis utama yang 
masing-masing mendapatkan tambahan hadiah 
uang tunai sebesar Rp. 5 juta (tambahan dari 10 
juta yang diterima oleh kesepuluh finalis), dana 
bantuan pengembangan produk (seed fund) 
sebesar Rp200 juta, dan kesempatan mengikuti 
program pengembangan kapasitas (Bootcamp) 
yang dibagi menjadi dua tahap, yaitu pelatihan 
daring serta pendampingan dan evaluasi.

Pelatihan daring bertujuan mempersiapkan 
produk dan usaha sehingga dapat melakukan 
penetrasi pasar dengan mengembangkan teknik 
produksi, distribusi, lisensi, dan pemasaran. 
Berlangsung selama 13-17 April 2020, materi 
yang diajarkan meliputi pemetaan model bisnis, 

mengembangkan produk yang menjawab 
kebutuhan pasar, menyiapkan kemasan yang 
menarik dan ekonomis, strategi bisnis, hingga 
situasi bisnis eceran atau retail di Indonesia.

Setelah itu, pemenang kompetisi mengikuti 
program pendampingan langsung, validasi 
kemajuan pengembangan produk, kunjungan, 
serta evaluasi yang dilaksanakan selama 
27 April-22 Juni 2020. Pemenang kembali 
mendapatkan kesempatan untuk mematangkan 
model bisnis dan strategi pemasaran mereka. 
Dalam pelatihan ini, pemenang dibimbing 
langsung oleh pelaku industri berpengalaman 
dari Ultra Indonesia, KKP, BPOM, dan Rakhann 
Food Bali.

33
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Sebagaimana I-PLAN BIC 2018, pelatihan I-PLAN BIC 2019 melibatkan mentor dari universitas, 
yaitu Temasek Polytechnic Singapore. Tim dari Temasek telah mengembangkan kurikulum 
pendampingan dan memberikan masukan awal bagi produk berdasarkan hasil tes laboratorium 
dan contoh produk yang dikirim ke Singapura.

Pelatihan direncanakan dilakukan secara tatap muka mulai bulan Januari 2020, tetapi pandemi 
COVID-19 menyebabkan terjadinya pemunduran kegiatan. Singapura telah menetapkan 
penguncian (lockdown) sejak bulan Januari 2020, namun tim masih optimis pelatihan dapat 
dilakukan secara tatap muka di bulan Maret 2020. 

Pandemi ternyata meluas dan Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
mulai 16 Maret 2020. Dengan perubahan tersebut, Temasek Polytechnic memutuskan untuk tidak 
meneruskan dukungan untuk mendampingi pemenang. Pelatihan kemudian dilakukan secara 
daring dengan melibatkan Ultra Indonesia, rekanan lokal yang berjejaring dengan pelaku industri 
di Indonesia. Sesi pendampingan dan pelatihan daring yang diselenggarakan dengan tuan rumah 
Ultra Indonesia berlangsung selama seminggu, 13-17 April 2020.

Akibat pandemi COVID-19, kami mengubah konsep sesi pendampingan menjadi webinar. Peserta 
pun dibantu pendamping untuk membimbing mereka selama sesi dan dalam mengurai tugas 
pelatihan. Fokus dari pelatihan ini adalah membantu perusahaan peserta mengembangkan bisnis 
peserta.

Tim mentor terdiri dari Bonnie Susilo (CMO Ultra Indonesia), Irvan Permana (Kepala Unit di 
Pathfinders Brand Strategy), Donny Wangke (COO Ladang Lima), Flora Chrisantie (Direktur 
PT. Jasco Indonesia/Bendahara JP2GI), serta Anna Maria Agustina (Sekretaris Eksekutif AP5I /
Wakil Sekretaris JP2GI).

Kegiatan Pelatihan

Hari 
Pertama

Pengenalan Dasar-dasar bisnis Peta jalan 
komersialisasi 

bisnis

Hari 
Kedua

Pemikiran Desain Pengembangan 
produk

Perencanaan 
Holistik
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Pelatihan lantas dilanjutkan dengan 
pendampingan dan pemantauan individu yang 
dilakukan secara berkala tiap minggu hingga 
Mei 2020, kunjungan situs yang dilakukan 
dengan mengirimkan tim dari kota yang sama, 
serta final Demo Day yang diselenggarakan 

pada 29 Juli 2020. Kegiatan ini dilakukan 
dengan ringan, tidak hanya untuk mengatur 
lingkungan pendampingan tetapi juga untuk 
mengetahui kualitas teknis pelatihan jarak 
jauh. Sesi pendampingan berjalan dengan baik 
dan tidak ada hambatan teknis.

Setelah sesi pendampingan, lima produk 
unggulan terpilih sebagai finalis I-PLAN BIC 
2019 yang maju ke final Demo Day pada 29 Juli 
2020. Lima finalis tersebut adalah I-Fit Sereal 
Ikan, Biskuit Ikan Gabus Kelor, Purulla, Mie 
Ikan Bandeng, dan Uni Urchin. 

Sementara lima finalis lainnya yang turut 
serta adalah Abon Ikan Taburikane, Bubur  
Ikan Mix Me, Sosis Ikan Superocket, Mie Ikan  
Kelor Nutrimie, dan Perkedel Ikan Probiotik.

Finalis I-PLAN 
BIC 201910

Selai Landak Laut Uni Urchin

CV. Tria Asteria Tirta dari Kabupaten Lombok 
Timur, Nusa Tenggara Barat, menciptakan produk 
berupa pasta selai bernama Uni Urchin. Produk ini 
terbuat dari gonad landak laut, rumput laut, dan 
tumbuhan lokal yang kaya akan nutrisi, vitamin dan 
mineral. Uni Urchin bisa diaplikasikan dalam ber-
bagai macam makanan seperti roti, nasi goreng, 
mie, pasta, dan sebagai penambah bumbu dalam 
makanan.

Mie Ikan Bandeng

Hokkytop dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 
membuat produk Mie Ikan Bandeng. Produk ini 
merupakan olahan mie berbahan baku ikan, den-
gan bahan dasar fillet bandeng, telur, tepung pro-
tein tinggi serta tepung tapioka yang kaya nutrisi.
 
Produk ini diproduksi tanpa pengawet, tanpa pe-
warna, dan tanpa tambahan bahan pangan. Bahan 
baku utamanya, ikan bandeng, tersedia melimpah 
dan murah karena Kabupaten Gresik merupakan 
salah satu penghasil terbesar ikan bandeng di In-
donesia. Purulla

Pusat Teknologi Agroindustri, Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi (BPPT) membuat pro-
duk abon tabur fortifikasi bernama Purulla. Produk 
ini terbuat dari rumput laut dan biopeptida dari hi-
drolisat kedelai yang diperkaya mineral dan vita-
min untuk meningkatkan asupan nutrisi zat besi. 
Produk berbentuk serpihan dengan 7 varian rasa 
ini bisa ditabur dengan mudah bersama nasi, mie, 
roti dan makanan lainnya.

Biskuit Ikan Gabus Kelor

CV. Striata dari Kabupaten Malang, Jawa Timur 
menciptakan produk bernama Biskuit Ikan Gabus 
Kelor. Biskuit bergizi ini diharapkan dapat mem-
bantu mengatasi malnutrisi gizi buruk, terutama 
di anak-anak. Biskuit ini terbuat dari ikan gabus 
dan kelor yang banyak tersedia di wilayah Malang. 
Produk ini dibuat melalui penelitian yang konsisten 
sejak tahun 2013 lalu.

I-Fit Sereal Ikan

Duo Mitra Raya dari Sukabumi, Jawa Barat, mem-
buat produk minuman instan bernama I-Fit Sereal 
Ikan. Produk ini berbahan dasar sereal dan ikan 
pangasius (patin) dikombinasikan dengan kedelai 
ringan, sereal/hanjeli lokal, dan buah yang diker-
ingkan. 

I-Fit Sereal Ikan juga punya komposisi nutrisi leng-
kap, sehingga diharapkan bisa membantu menga-
tasi stunting dan anemia. Produk ini memiliki tiga 
varian rasa: kayu manis dengan rasa segar bagi ibu 
hamil, jahe yang memberi efek hangat, dan vanila 
yang disukai anak-anak.
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Abon Ikan Taburikane

PT. Berkah Inovasi Kreatif Indonesia dari Kota 
Bogor, Jawa Barat, membuat abon tabur fortifi-
kasi berbahan dasar ikan yang dapat membantu 
mencegah stunting dan anemia. Produk dibuat 
dari abon lele, ikan pepetek, kitosan, wijen, dan 
rempah-rempah lokal Indonesia.

Finalis I-PLAN 
BIC 201910

Bubur Ikan Mix Me

Aquatik Products Technology dari Fakultas  
Kelautan dan Perikanan Institut Pertanian  
Bogor (IPB) membuat produk instan substitusi 
dalam bentuk bubur nasi instan dengan kandun-
gan protein, omega 2, kalsium, asam folat, dan zat 
besi yang dibutuhkan ibu hamil untuk mencegah 
anemia dan stunting. Produk ini dibuat dari ikan 
cakalang yang dibuat dengan bahan fortifikasi ber-
gizi dan rempah-rempah khas Indonesia.

Sosis Ikan Superocket

CV. Herba Farmindo dari Sidoarjo, Jawa Timur, 
membuat produk sosis ikan kembung yang ber-
padu dengan konsentrasi daun kelor dan dibalut 
dalam tabung cumi. Produk ini ditujukan bagi ibu 
hamil dan menyusui dan dijual dalam bentuk ke-
masan vakum isi satuan dan isi 5, sehingga dapat 
dikonsumsi dengan mudah setelah digoreng/di-
kukus.

Mie Ikan Kelor Nutrimie

CV. Syafa Indonesia dari Kota Probolinggo, Jawa 
Timur, membuat produk olahan mie bergizi dari 
tepung ikan jenggelek/beloso, bandeng, cakalang, 
tepung daun kelor, tepung mocaf, tepung tapioka, 
dan varian toping ikan (pedas dan tidak pedas). 

Produk ini aman untuk dikonsumsi balita di atas 1 
tahun, remaja putri, ibu hamil, dan ibu menyusui. 
Nutrimie dikemas dalam produk sekali makan (90 
gram) yang dilengkapi dengan bumbu non-MSG 
dan toping ikan. 

Perkedel Ikan Probiotik Ibuku

Aneka Pangan Makmur dari Kabupaten Kediri, 
Jawa Timur, menciptakan produk makanan yang 
terbuat dari tepung perkedel kentang instan pro-
biotik, dan ikan tuna asap serta ikan cakalang. 
Produk ini selain diolah menjadi perkedel dapat 
juga diolah menjadi bubur kentang ikan tuna asap 
yang sehat, kaya protein, dan aman untuk bayi dan 
anak-anak.

Perkedel ini dipasarkan dengan merk Ibuku di 
Jawa Timur dan di lokasi lain seperti Bali, Lam-
pung, Bandung, dan Kalimantan.
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Untuk mengatasi masalah stunting dan anemia, Rani Meldiyani dan ibunya mengembangkan 
produk sereal berbahan dasar ikan. Bernama I-Fit Sereal Ikan, produk ini jadi sereal pertama di 
Indonesia yang berbahan baku ikan.

Rani ingin produknya punya kekhasan tersendiri. “Kami mau mengembangkan rasanya agar tidak 
mudah dijiplak oleh orang lain,” tuturnya. “Walaupun berbahan dasar ikan, orang tidak langsung 
sadar bahwa ini produk ikan. Jadi ada ciri khas rasa.”

Setelah menjadi finalis I-PLAN BIC 2019, I-Fit 
berhasil melakukan komersialisasi hingga akhirnya 
meluncurkan produk pada Januari 2020 lalu. Setiap 
bulannya, tingkat penjualan I-Fit selalu meningkat: 
dari 50 boks pada Januari 2020, menjadi 700 boks pada 
Februari, 1.250 boks pada Maret, dan 3.500 pada April 
2020. I-Fit juga mulai mendistribusikan produknya ke 
minimarket lokal di seputar Jawa Barat dan secara 
online lewat sejumlah platform e-commerce. Produk 
ini sudah dijual di Borma dan dalam tahap persetujuan 
untuk dipasarkan oleh Alfamart Indonesia. 

Selain ke supermarket, I-Fit juga melakukan kerja 
sama dengan sejumlah institusi dan lembaga 
kesehatan untuk memasarkan produknya. I-Fit 
bekerja sama dengan posyandu untuk menjalankan 
program Pemberian Makanan Tambahan dan bekerja 
sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian 
Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat untuk mendukung program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), 
gerakan pencegahan stunting, dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Dalam Demo Day yang berlangsung Rabu, 29 Juli 2020 lalu, I-Fit akhirnya dinobatkan sebagai 
pemenang utama dalam kompetisi I-PLAN BIC 2019 dan berhak atas hadiah senilai Rp 100 
juta. “Kami bersyukur sekali karena dengan kompetisi ini, kami banyak diberikan peluang baru 
dan mendapat hadiah untuk pengembangan produk I-Fit,” ucap Rani. “Siapapun bisa terlibat di 
kompetisi ini, dan hasilnya luar biasa menguntungkan.” “Kami dituntut untuk jauh lebih unggul 
dari yang lain dari segi kualitas produk dan lainnya. Kompetisi ini mendorong kami untuk mau 
lebih maju lagi.” pungkasnya. Produk ini kemudian mewakili Indonesia untuk mengikuti kompetisi 
global yaitu Scalling Up Nutrition (SUN) Pitch Competition tahun 2020.

I-FIT SEREAL IKAN

G R A N D 
P R I Z E
W I N N E R
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Landak laut sering dijumpai di pinggir pantai se-Indonesia, tetapi belum ada industri lokal yang 
memanfaatkan khasiat hewan ini. Padahal di negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan,  
Eropa, dan Amerika Serikat, harga telur landak laut bisa mencapai US$150/kg atau Rp3 juta/kg. 

UNI URCHIN

Semenjak mengikuti I-PLAN BIC 2019,  David 
Giamatra Gunawan selaku pengembang produk 
Uni Urchin melakukan peningkatan kapasitas 
produksi dan komersialisasi produk. Pihaknya 
mengembangkan bisnis dari hulu ke hilir, yaitu dari 
budidaya hingga pemasaran.
 
Imbasnya langsung terasa. Perusahaannya mampu 
memproduksi 240-260 kg telur landak laut per 
hari, yang setara dengan 120.000 ekor landak laut 
setiap bulan. Landak laut ini kemudian diolah 
menjadi berbagai macam produk, mulai dari pasta 
landak laut, bubuk perasa, dan masker kecantikan 
berbahan baku landak laut.

Dengan kapasitas produksi itu, David memperkirakan 
perusahaannya dapat menjual 624 ribu kaleng 
produk olahan landak laut selama 12 bulan, dengan 
keuntungan mencapai Rp 21,8 miliar. Pihaknya saat 
ini sedang bersiap untuk melakukan peningkatan 
skala di tahap budidaya,  pengadaan bahan baku, 
dan pabrik, sehingga keuntungan produksi dapat 
meningkat menjadi Rp31,6 miliar dalam satu tahun.

PURULLA

Purulla adalah produk olahan berbentuk serbuk yang mengandung hidrolisat kedelai yang 
dikembangkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Produk ini dapat meningkatkan 
penyerapan zat besi ke dalam tubuh dan membantu mengentaskan masalah anemia di Indonesia.

Setelah menjadi finalis I-PLAN BIC 2019, 
Purulla telah mulai dikomersialisasikan. 
Dengan harga Rp700 rupiah/gram dan 
dijual dalam bentuk boks sebesar 10 gram, 
BPPT bekerjasama dengan Jejaring Pasca 
-Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) untuk 
memasarkan produk.

Purulla sedang mengelaborasi kemungkinan 
pemasaran skala besar melalui supermarket-
supermarket seperti Alfamart, Indomaret, 
Ranch Market, dan Family Mart. BPPT juga bekerja sama dengan PT Indofood Sukses Makmur 
Tbk dalam memproduksi Purulla dalam jumlah lebih besar.

Selain secara komersial, Purulla juga melakukan kerjasama dengan posyandu, puskesmas, dan 
praktisi-praktisi kesehatan untuk mengenalkan produk ke masyarakat dan melakukan sosialisasi 
gizi seimbang.
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HOKKY MIE

Hokky Mie yang adalah inovasi dari Kikis 
Rochana berupa olahan mi berbahan baku ikan. 
Berbeda dengan mi instan, Hokky Mie tidak 
mengandung pengawet, pewarna, dan punya 
kandungan utama ikan. Kikis yang berdomisili 
di Gresik, Jawa Timur melihat potensi pasar 
yang besar karena bahan baku berupa ikan 
bandeng melimpah di daerahnya. 

Sebelum mengikuti I-PLAN BIC 2019, Kikis 
memproduksi Hokky Mie di dapur rumah tangga 
dengan kapasitas dan sistem pemasaran 
yang terbatas. Setelah menjadi finalis I-PLAN 
BIC 2019, pihaknya mampu meningkatkan 
kapasitas produksi dan omset penjualan. Dari 
150 bungkus Hokky Mie per hari, pihaknya kini 
dapat memproduksi dan menjual hingga 300 
bungkus Hokky Mie setiap harinya.

Produknya kini telah dipasarkan secara offline 
dan online melalui platform e-commerce, 
dengan pembeli dan reseller yang tersebar 
di seluruh wilayah Indonesia, seperti DKI 
Jakarta, Jawa Timur, Bali, Lombok, Mataram, 
Kalimantan, Aceh, dan Sulawesi. 

BISKUIT
STRIATA

Agus Heri telah melakukan penelitian terkait 
manfaat ikan gabus sejak 2001. Pada 2014, ia 
turut meneliti daun kelor yang dikenal sarat 
nutrisi. Ia pun memadukan ikan gabus, daun 
kelor, dan tempe menjadi produk bernama 
Biskuit Striata yang ditargetkan dapat 
mengentaskan malnutrisi.

Setelah berhasil menjadi finalis I-PLAN BIC 
2019, Agus dapat mengembangkan kapasitas 
produksi dengan melakukan pengadaan alat 
standar dan standarisasi proses produksi. 
Ia memasarkan produk secara terbatas 
bekerjasama dengan pemerintah daerah 
untuk mendukung program edukasi gizi dan 
pengadaan produk PMT (pemberian makanan 
tambahan). Biskuit ini pun dipasarkan secara 
online dengan harga Rp 13 ribu per kemasan 
seberat 50 gram.

Pada akhir 2020 mendatang, Agus 
menargetkan untuk menjual 2.500 boks biskuit 
dengan omset sebesar Rp 25 juta dan laba 
sebesar Rp 7,9 juta yang akan dipasarkan 
bekerjasama dengan puskesmas di sekitar 
Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Jika saat ini produk yang dijual adalah mi goreng, Kikis sedang mengembangkan untuk membuat 
produk mi rebus (mi kuah) dan mie dalam bentuk cup bekerjasama dengan Universitas Airlangga, 
Surabaya dalam rangka pemenuhan gizi dan pengentasan masalah stunting di Indonesia.
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Apa Kata Mentor?

Wednes Aria Yuda
Chief Research & Product Development
Ultra Indonesia

Ravi K. Menon
Country Director 
GAIN Indonesia

Wednes Aria Yuda bersama tim dari Ultra 
Indonesia bertugas melakukan kunjungan 
ke lokasi kerja para finalis untuk me-
mantau perkembangan produk. Timnya 
meninjau proses produksi, bisnis, hingga 
pemasaran produk, serta mengadakan 
kelas privat untuk mengembangkan bisnis 
masing-masing finalis sesuai dengan 
kondisi dan target yang ditetapkan I-PLAN.

Meski melihat perkembangan signifikan 
selama jalannya kompetisi, ia mengaku 
bahwa pihaknya hanya bisa memberikan 
modal pengetahuan untuk masa depan. 
“Ada beberapa peserta yang meng-
hadapi persoalan fundamental,” jelasnya. 
“Contohnya Uni Urchin di Lombok. Kami 
memperbaiki sisi produksi mereka 
secara keseluruhan karena mereka juga 
sedang membangun pabrik. Jadi kami 
banyak bicara soal seperti apa pabrik 
yang harus dibangun, bagaimana proses 
produksinya, dan apa saja potensi yang 
mereka miliki.”

Menurut Ravi, inovasi tiap produk jauh 
melampaui ekspektasinya. “Produk yang 
masuk ke Top 5 semuanya sangat ba-
gus. I-Fit yang sereal ikan sangat unik 
dan belum pernah ada sebelumnya. 
Produknya juga bergizi. Hokky Mie yang 
berbentuk mi juga punya formulasi yang 
sangat bagus.” 

“Kami pun tidak menyangka akan ada 
produk seperti Uni Urchin. Begitu pula 
dengan Biskuit Striata dan Purulla yang 
lagi-lagi sangat unik. Kita punya produk 
yang fantastis, dan saya harap ada in-
vestor atau calon investor yang melihat 
program ini dan mendukung agar pro-
duknya bisa sampai ke pasar.”

Agung Nugroho 
Chief Executive Officer 
Ultra Indonesia

Bonnie Susilo
Marketing Officer 
Ultra Indonesia

Agung Nugroho menilai finalis secara 
keseluruhan memiliki perkembangan 
yang bagus walaupun masing-
masing berasal dari bidang yang 
berbeda. “Kalau dari pemahamannya  
mereka bagus, sudah bisa menerapkan 
dalam bisnisnya. Salah satunya yang 
saya lihat perkembangannya cukup 
signifikan itu I-FIT. Mereka sangat baik, 
cepat belajar. Beberapa peserta lain 
memiliki kendala seperti terkadang 
tidak direct to business. Tapi secara 
keseluruhan tahun ini semuanya bagus.”

“Dalam bisnis ada peta dan ilmu yang 
harus kita pelajari terus menerus. 
Selain itu, formula sukses itu banyak 
sekali. Setiap finalis harus menemukan 
formulanya masing-masing. Diharapkan 
mereka terus belajar, berinovasi tanpa 
berhenti.” 

Bonnie Susilo melihat setiap finalis tel-
ah menunjukkan perkembangan yang 
signifikan, adaptif dengan ilmu yang 
diberikan selama program pelatihan, 
dan dapat mengaplikasikannya dalam 
operasional bisnis masing-masing. 

“Diharapkan untuk tetap konsisten da-
lam menerapkan knowledge dan tools 
yang diberikan, dan selalu melakukan 
iterasi berdasarkan validasi pasar untuk 
progress bisnis yang dinamis.”

“Saya berharap program I-PLAN BIC 
berikutnya bisa lebih besar, dari menggali 
potensi-potensi inovasi pangan dengan 
sumberdaya Indonesia yang melimpah, 
hingga menemukan pelaku usaha tang-
guh dan mempunyai karakter wirausaha 
yang kuat. Kerja sama dengan ekosistem 
industri pangan juga lebih baik, sehingga 
serapan end product dapat lebih cepat 
diterima dan dinikmati end user. 
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“Musibah membawa berkah di saat saya  
terpilih jadi salah satu pemenang I-PLAN BIC 
2019, suami saya di-PHK. Modal dari GAIN bisa 
mengubah semuanya. Saya jadi bisa punya 
tempat produksi yang layak. Dana ini benar-
benar bisa bermanfaat dan barokah.”

“Secara umum, kegiatan ini baik karena 
menemukan inovasi teknologi yang dapat 
membantu masyarakat yang membutuhkan. 
Ada baiknya juri juga dilibatkan untuk kegiatan 
lanjutan sehingga bisa memberi saran sesuai 
tujuan yang akan dicapai.”

“Memang ini sesuatu hal yang baru. Ada 
beberapa inovasi, merangkul luar negeri, 
sehingga mempunyai wawasan yang tidak itu-
itu saja. Hal yang baru banyak didapat dengan 
strategi bisnisnya yang bagus.”

“I-PLAN BIC yang diselenggarakan oleh GAIN, 
JP2GI, Kementerian Kesehatan, serta KKP, 
memberikan kontribusi nyata pada masyarakat. 
Kami berharap kegiatan ini tetap dilakukan di 
masa mendatang untuk terus menggali inovasi, 
karya dan kreativitas, khususnya kaum milenial 
dengan berbasis bahan baku lokal dan unggulan 
daerah.”

Machmud
Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan 
dan Perikanan

Testimonial Peserta

Testimonial Para Juri dan Pelaku Industri

Entos Zainal
Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia

Soenan Hadi Poernomo
Ketua JP2GI

Kikis Rochana - Hokky Mie
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“Pesertanya sudah beragam, baik itu dari 
akademisi, pelaku usaha baik mikro, kecil, 
menengah, besar, juga ada penelit. Lalu dari 
usulan-usulan produk yang disampaikan juga 
luar biasa inovasinya.

Kami dari lingkup pemerintah mengucapkan 
terima kasih kepada GAIN dan Innovation  Factory 
yang sudah memberikan ruang untuk produk 
sumber daya laut. Kalau kita  tidak bekerja sama 
mungkin akan saling kesulitan.”

“Terima kasih khususnya buat GAIN, KKP dan 
Kemenkes. Program ini penting supaya produk 
teman-teman kita ini bisa diterima di pasaran. 
Perlu diingat bahwa perjuangan teman-teman 
belum selesai, justru baru dimulai.”

“Saya mau sampaikan selamat untuk semuanya, 
kami juga sampaikan terima kasih khusus 
kepada GAIN dan Innovation Factory. Selain itu 
terima kasih juga untuk kolaborasi mengatasi 
masalah stunting di Indonesia. Ini sesuatu yang 
luar biasa saya rasa, ini adalah kesempatan dan 
bukti bahwa produk kelautan Indonesia bisa 
menjadi jawaban dari permasalahan gizi. Saya 
salut sama inovasi peserta.”

APA 

YANG KAMI

PELAJARI

11
Bagian

Trisna Ningsih
Direktur Bina Mutu dan Pengolahan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Donnie Wangke
COO LADANG LIMA

Hera Nurlita
Kepala Seksi Mutu Gizi, Direktorat Gizi 
Masyarakat, Kemenkes



Kami memulai I-PLAN Business Innovation 
Challenge dengan kepercayaan sederhana: 
bahwa solusi terbaik untuk persoalan 
masyarakat akan datang dari akar rumput. 
Wirausahawan, peneliti, pengusaha skala 
kecil, hingga ibu rumah tangga datang ke kami 
dengan ide-ide cemerlang untuk mengentaskan 
masalah malnutrisi, stunting, dan anemia.

Sepanjang berjalannya I-PLAN BIC, para 
peserta menunjukkan visi serta komitmen 
mulia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
luas. Tentu, mereka tak lepas dari kekurangan. 
Sepanjang proses pendampingan dan 
pengembangan produk, para peserta menerima 
timbal balik langsung dari konsumen tentang 
rasa, kualitas, serta pengemasan produk 
mereka. Para pendamping di I-PLAN BIC pun 

membantu mereka membedah pengelolaan, 
rencana bisnis, hingga distribusi dan produksi 
mereka. Namun, kami kagum melihat kemauan 
dan kemampuan para peserta untuk belajar 
dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan 
baru yang mereka hadapi. 

Ambil contoh pemenang I-PLAN BIC edisi 2019, 
I-FIT Sereal Ikan. Tadinya, mereka adalah tim ibu 
dan anak yang memproduksi karyanya secara 
kecil-kecilan dan memasarkannya ke orang-
orang terdekat. Kini, mereka menjadi brand 
sereal yang bekerjasama dengan toko waralaba 
tingkat nasional dan mencatat penjualan ribuan 
unit setiap bulan.
 
Cerita Hokky Mie juga inspiratif. Akibat pandemi 
COVID-19, suami pendiri Hokky di-PHK dari 
pekerjaannya dan pemasukan keluarga mereka 

menurun drastis. Kondisi sulit ini memaksa 
mereka mengambil resiko. Tim suami istri 
di balik Hokky Mie akhirnya bahu membahu 
dengan satu-asisten paruh waktu untuk 
mengembangkan Hokky Mie. 

Lambat laun, jerih payah mereka diakui oleh 
pemerintah lokal di Gresik dan Jawa Timur. 
Bahkan sepanjang kompetisi ini berjalan, 
boleh jadi mereka adalah salah satu peserta 
yang paling banyak mendapat perhatian 
positif dari perwakilan pemerintah. Dalam 
setiap inovasi mereka, kami melihat potensi 
yang luar biasa untuk berkembang. Tugas 
kami hanya memberdayakan mereka dengan 
pengetahuan, modal awal, dan akses ke 
investor serta pasar yang lebih luas. Dengan 
ini, terobosan mereka yang tadinya hanya 
dijual ke tetangga-tetangga dan diproduksi di 

dapur rumah dapat berekspansi dengan cepat 
menjadi usaha dengan skala nasional, bahkan 
internasional.

“Kami harap, dua tahun I-PLAN BIC dapat 
membuktikan kepada pemerintah, investor, 
serta masyarakat luas bahwa Indonesia tak 
hanya kaya akan sumberdaya alam tetapi 
juga kaya dengan inovasi-inovasi yang kreatif. 
Indonesia memiliki banyak inovator dan 
penggerak yang mampu berkontribusi dalam 
kemajuan bangsa. Dengan dukungan teknis, 
akses, serta modal yang tepat, inovator-
inovator ini dapat mendorong Indonesia untuk 
melangkah lebih jauh, lebih cepat, dengan 
manusia-manusia Indonesia yang sehat, 
kuat, dan sejahtera,” ucap Rahmi Kasri, 
Senior Program Manager untuk I-PLAN, GAIN 
Indonesia.
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Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia

Pemerintah Daerah, Republik Indonesia

Kedutaan Besar Kerajaan Belanda

GAIN Indonesia

Innovation Factory & BLOCK71

Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia

Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI)

Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan 
Pemasaran Produk Perikanan Indonesia 

(AP5I)

Persatuan Ahli Gizi (Persagi)

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 
Institut Pertanian Bogor (IPB)

Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline 
Indonesia (AP2HI)
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The Meloy Fund 

Nanyang Technological University (NTU) 
Singapore

Institute of Singapore Chartered Accountants

BWG Consulting Pte Ltd

Universitas Bina Nusantara

Foodlab Indonesia

PLUS Executive

Rakhann Food Bali

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Ultra Indonesia

Pathfinders Brand Strategy

LADANG LIMA




