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SIARAN PERS
LRMPHP RAIH JUARA II IPLAN CHALLENGES 2018
JAKARTA (13/12) - Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), salah
satu unit pelaksana teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP), menjadi juara II Innovation Challenges bidang pasca panen
ikan segar untuk pemasaran lokal, dalam kompetisi Indonesia-Postharvest Loss Alliance for
Nutrition (IPLAN) Challenges 2018.
Kepala LRMPHP BRSDM KKP Luthfi Assadad menjelaskan, keikutsertaan unit kerjanya ini
merupakan salah satu bukti, bahwa pihaknya kompeten dalam melakukan pengolahan hasil
perikanan. "Ini sebagai bukti kami melakukan pengolahan dengan baik. Prestasi ini juga
sebagai pioner bagi kami, untuk melakukan yang lebih inovatif dan bermanfaat," ungkapnya.
LRMPHP mengajukan inovasi ALTIS-2 (alat transportasi ikan segar roda-2) yang merupakan
produk unggulan dan andalan LRMPHP yang telah dikaji dan dikembangkan selama
beberapa tahun, serta telah diuji terap di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu,
LRMPHP juga mengikutsertakan mini cold storage untuk kapal di bawah 10 GT sebagai
peserta kompetisi. "Kalau yang mini cold storagenya hanya lolos sampai 100 besar, tidak lolos
ke 40 besar. Nah kalau yang ALTIS-2 ini, dapat juara II kemarin," jelas Luthfi.
Dalam persiapannya, lanjut Luthfi, LRMPHP telah melakukan pengemasan ulang inovasi dan
prototype yang telah dihasilkan, baik produk maupun bahan publikasi. "Kami terus lakukan
pengemasan ulang inovasi, hingga latihan presentasi," tambahnya.
Ia pun berharap, hasil riset ini dapat dikenal masyarakat dan menjadi penyemangat bagi
pegawai KKP maupun stakeholder perikanan. "Ya harapannya dapat menjadi triggerpenyemangat, baik di internal LRMPHP maupun BRSDMKP untuk menghasilkan inovasi yang
dapat diterapkan, bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat," tutur Luthfi.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris BRSDM KP Maman Hermawan. Ia berharap inovasi
ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, dan dijadikan alat dalam mendorong
kesejahteraan masyarakat pengguna. "Sehingga nantinya kehadiran inovasi ini dirasakan
langusng manfaatnya oleh masyarakat pengguna, dalam rangka meningkatkan efisiensi,
pendapatan hasil usaha dan mendukung peningkatan kesejahteraan," terangnya.
Dilansir dari halaman resmi kompetisi (https://iplanchallenge.com/), Innovation Challenges
bidang pasca panen ikan segar untuk pemasaran lokal merupakan program kompetisi tingkat
nasional yang mencari ide inovasi teknologi pasca panen, agar bisa diterima pengguna dan
dipasarkan. Inovasi diutamakan untuk mengurangi postharvest loss (PHL) ikan segar dari
tempat pendaratan hingga ke konsumen di lima titik kritis, yakni Tempat Pendaratan Ikan
(TPI), transportasi dan distribusi (termasuk pedagang ikan dan sayur-sayuran keliling),
pengecer di pasar (termasuk penjual pinggir jalan), Sistem penyimpanan kecil (Small Storage
System), dan bahan pendingin alternatif (pengganti es).
Kompetisi ini diselenggarakan atas kerjasama GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition),
Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nanyang Technogical
University of Singapore, Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (IPLAN) dan
beberapa instansi lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Innovation Factory dan NTUitive.

Para dewan juri berasal dari GAIN, Kemenkes, KKP, NTU, IPLAN, serta pakar bisnis dan
startup. Sebanyak 230 usulan proposal inovasi dari berbagai wilayah di Indonesia, diseleksi
sehingga diperoleh 12 finalis yang kemudian diadu konsep, gagasan dan prototype produknya
dalam agenda puncak yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Jakarta.
Juara pertama pada setiap kategori berhak memperoleh hadiah sebesar Rp 30.000.000, grant
untuk pendanaan aplikasi produk sebesar 1 M, serta mentoring dari NTUitive; sedangkan
juara kedua berhak memperoleh hadiah sebesar Rp 20.000.000.
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