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RINGKASAN (1 paragraf, 125 kata)


Seiring dengan perkembangan disruptive digital technology dalam bidang keanekaragaman hayati dan 
aktifitas perikanan, dibutuhkan teknik identifikasi ikan secara cepat dan akurat. Hal ini dimungkinkan 
karena tersedianya sumberdaya manusia, perangkat mobile, jaringan internet yang memadai, 
penguasaan sistem digital dan ruang penyimpanan data bersifat cloud. Pada proposal ini, FIRE 
Application adalah sistem identifikasi ikan berdasarkan foto yang dapat dioperasikan pada 
smartphone Android. Aplikasi ini bermanfaat luas untuk berbagai kalangan dan tingkatan umur, baik 
dalam bidang pendidikan, penelitian, kampanye konservasi maupun dalam bisnis perikanan. Aplikasi 
FIRE berbasis regional country pertama di dunia. Lewat aplikasi ini, identifikasi ikan jauh lebih mudah 
dilakukan oleh siapa saja, dimanapun berada, kapan saja dan berkontribusi untuk sains global. 

LATAR BELAKANG (2 paragraf) 

	 	 Saat ini, ilmuwan memperkirakan 2,2 juta spesies di lautan, 95% 
diantaranya berupa animalia avertebrata, jumlah tersebut terus meningkat seiring 
dengan upaya penemuan setiap tahun (Mora et al. 2011). Selain itu, diversitas ikan 
dunia saat ini mencapai 34.500 spesies dan sekitar 15% dapat ditemukan di 
perairan Indonesia, namun ribuan spesies sulit diidentifkasi oleh publik karena 
banyaknya cryptic species dan bahkan overlooked (Froese dan Pauly, 2021). Pada 
saat yang sama, jumlah taksonom semakin berkurang, karena kurangnya minat 
untuk menekuni bidang ilmu ini plus kompleksitas diktum zoological nomenclatorial 
system. Untuk memajukan semangat literasi diversitas ikan sebagai sumberdaya 
masa depan, dibutuhkan citizen taxonomy yang dapat dilakukan lewat perangkat 
smartphone dengan big database. Lewat aplikasi android pada smartphone, citizen 
dapat melaporkan temuannya dan mengidentifikasi jenisnya via sistem digital. 

	 	 Seiring dengan era disruptive digital technology, Identifikasi spesies secara 
digital dibutuhkan untuk memfasilitasi ilmuwan, meningkatkan kesadartahuan publik 
dan menjadi media pendidikan untuk semua segmen umur.  Gagasan pembuatan 
aplikasi Android “FIRE Application” diarahkan untuk menghadirkan sistem digital 
terbaru untuk mengidentifikasi jenis ikan berdasarkan foto pada telpon pintar. Cara 
identifkasi seperti ini memberikan manfaat luas, karena dapat dioperasikan oleh 
siapa saja, tak terbatas waktu dan lokasi.


OUTPUT (Short period, 1 paragraf)

a. Tersedianya aplikasi identifikasi ikan pertama di dunia berdasarkan fotograf

b. Aplikasi dimanfaatkan secara luas oleh berbagai kalangan (pendidikan, pelatihan, 

penelitian, karantina, konservasi, marketing, aquarist, nelayan dan sebagainya)

c. Mendokumentasi keanekaragaman ikan Indonesia dan dunia secara digital


OUTCOME (long period, 1 paragraf)

a. Memberikan wawasan dan edukasi terkait literasi ikan dan pemanfaatannya 

kepada masyarakat Indonesia dan dunia

b. Kemudahan identifikasi ikan secara digital seiring dengan publikasi dan 

bertambahnya inputan Jenis ikan pada sistem FIRE application.

c. Meningkatkan kesadartahuan tentang pentingnya perlindungan keanekaragaman 

ikan dan urgensi pendekatan keberlanjutan dalam usaha pemanfaatannya.




DESAIN DAN RENCANA AKSI (1 halaman)


Rencana aksi pembuatan aplikasi FIRE “Fishes Image Recognition”:


1. Desain dan tata letak, baik secara manual maupun translasinya ke dalam program 
coding komputer, yang dilakukan oleh tenaga profesional.


2. Pembuatan website pada subdomain www.fire.polikpsorong.ac.id sekaligus 
penambahan kuota kapasitas hosting (berbasis Cloud) mengingat akumulasi 
postingan foto dari seluruh dunia.


3. Review jenis ikan Indonesia dan dunia berdasarkan reference online (fishbase, 
Eschmeyer's fish catalogue, Global Biodiversity Information Facility, dll).


4. Dokumentasi foto setiap spesies dan pengurusan copyright-nya.

5. Menginput semua jenis ikan ke dalam sistem database berbasis subdomain.

6. Pendaftaran dan pengurusan lisensi Google Play dan migrasi sistem database ke 

dalam Platform google environment.

7. Test FIRE Application dan pendaftaran perlindungan HAKI pada Kemenkumham RI.


http://www.fire.polikpsorong.ac.id


 BUSINESS MODEL CANVAS (1 halaman landscape)


MITRA UTAMA AKTIFITAS UTAMA NILAI YANG DITAWARKAN HUBUNGAN PELANGGAN SEGMEN PELANGGAN

SUMBERDAYA UTAMA
SALURAN

STRUKTUR BIAYA ARUS PENDAPATAN

• Penjualan di Google Play 
• Donasi berbagai pihak

• Website hosting dan Google 
• Copyrights Fotograf 
• Biaya review, promosi dan pemasaran

• Google Play 
• Media sosial 
• Youtube 

• Dunia pendidikan 
• Sejawat ilmuwan 
• Lembaga NGO 
• Citizen taxonomy

• Fishes aquaria 
• Fishes Conservation 
• Sustainable use 
• Citizen taxonomy 

• Identification of 
fish is easy now 
via photo 

• Identifikasi 
spesies dapat 
dilakukan oleh 
siapa saja, 
dimana saja dan 
kapan saja 

• Berkontribusi 
untuk dunia 
pengetahuan 

• Kontributor 
mendapatkan 
reward dan 
award

• Easy uses of the 
platform 

• Unlimited access 
and storage 

• Premium 
maintenance

• Webhosting 
provider 

• Enthusiast 
(pencinta ikan) 

• Ilmuwan 
• Pendidik 
• Public campaigner 
• Tutor/Widyaiswara 
• Peserta didik 
• Conservationist 
• Pebisnis perikanan

• Maintenance sistem 
FIRE Application 

• Training 
• Marketing 
• Reward kontributor



RENCANA ANGGARAN BIAYA (Tabel, 0,5 halaman)


JADUAL KEGIATAN (Tabel, 0,5 halaman)


No Uraian dan spesifikasi Jumlah Harga satuan Total Biaya

1 Website subdomain dan penambahan hosting 1 Unit 5.000.000 5.000.000

2 Front End: Website dan aplikasi Android 2 Unit 45.000.000 90.000.000

3 Back End: Database Query Machine Learning 1 Unit 55.000.000 55.000.000

4 Review semua jenis ikan (Indonesia dan dunia) 1 Unit 25.000.000 25.000.000

5 Cloud storage: Image Recognition API service 1 Batch 9.500.000 9.500.000

6 Input jenis ikan ke sistem database 1 Unit 22.000.000 22.000.000

7 Lisensi google Play 1 Unit 5.000.000 5.000.000

8 Pembuatan Online Payment System 1 Unit 5.500.000 5.500.000

9 Pendaftaran HAKI Kemenkumham RI 1 Unit 1.000.000 1.000.000

10 Promosi media sosial dan YouTube 2 Unit 8.000.000 16.000.000

T O T A L 234.000.000

No Uraian Kegiatan
Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Subdomain dan penambahan hosting

2 Front End App: Website dan android desain

3 Back End App: Sistem database QML

4 Cloud storage dan Lisensi Google Play

5 Pembuatan Online Payment System

6 Review diversitas ikan Indonesia dan dunia

7 Penginputan Jenis ikan ke sistem database

8 Pendaftaran HAKI Kemenkumham RI

9 Promosi media sosial dan YouTube

10 Launcing FIRE Application




