
melalui pelatihan usaha makanan dan minuman

Pelatihan wirausaha untuk menjadi pelaku usaha makanan dan minuman ini 

diselenggarakan untuk mendukung masyarakat agar dapat hidup mandiri di 

masa pandemi saat ini. Kegiatan ini meliputi pelatihan memasak, pemberian 

bantuan usaha Rp 300.000,-/peserta, pelatihan memotret masakan yang 

dijual melalui aplikasi online, serta pelatihan pemasaran sederhana. Tersedia 

hadiah jutaan rupiah bagi mereka yang mencapai total penjualan tertinggi 

dalam 1 bulan melalui aplikasi GrabFood.



Syarat dan Ketentuan

a. Memiliki smartphone
b. Mempunyai jaringan internet
c. Mempunyai akun WhatsApp
d. Mempunyai akun Instagram
e. Akun Instagram tidak terkunci (tidak dalam kondisi PRIVATE)
f. Anggota / Pelaku Usaha Mikro/Masyarakat terdampak COVID-19
   yang ingin membuka usaha makanan atau minuman
g. Memiliki alamat email yang aktif
h. Pengalaman memakai zoom

Tahapan Lomba

1. Babak Penyisihan (200 peserta menjadi 100 peserta):

a. Mengikuti pelatihan membuat makanan dan minuman dengan menggunakan produk
    FiberCreme (tentang waktu pelatihan peserta dapat memilih tanggal 10 atau 11 November 2020)
b. Peserta wajib mempersiapkan peralatan masak sendiri
c. Menjawab Kuis
d. Mengunggah foto masakan di Instagram dan mengikuti (follow) serta menyebut (tag)
    @ptlautanluastbk @lautannaturalkrimerindo @fibercreme dan @habitat_id
e. Tidak mengunci akun Instagram Anda (tidak dalam kondisi “PRIVATE”)

Dukungan yang diberikan:

a. Dana untuk pembelian bahan baku sebesar Rp 100.000 akan diberikan kepada setiap peserta
b. Kupon pembelian FiberCreme di Indomaret akan diberikan kepada setiap peserta
c. Pulsa internet sebesar Rp 75.000 akan diberikan kepada setiap peserta

2. Babak Final (100 peserta menjadi 10 besar):

a. Mengikuti pelatihan menjadi merchant GrabFood (waktu dan tanggal menyusul)
b. Usaha terdaftar sebagai merchant GrabFood
c. Aktif berjualan dari 7 Desember 2020 – 15 Januari 2021 di GrabFood
d. Rutin melaporkan/memberikan data penjualan mingguan selama kompetisi

Dukungan yang diberikan:

a. Pulsa internet sebesar Rp 75.000 akan diberikan kepada setiap peserta
b. Dukungan usaha sebesar Rp 300.000 /peserta diberikan setelah terdaftar sebagai
    merchant GrabFood
c. Dukungan pelatihan menjadi merchant GrabFood



Hadiah

10 penjualan tertinggi di GrabFood akan memenangkan uang tunai*:

Jadwal Kegiatan

Pendaftaran Pelatihan Memasak
dan Fotografi Makanan

Pengumuman
100 Peserta Terpilih

ke Babak Final

Pengumuman
Pemenang dan

Penyerahan Hadiah
Secara Virtual

Kompetisi
Penjualan Tertinggi

Pendaftaran
Menjadi Merchant

GrabFood dan
Mendapat

Bantuan Usaha

15 Sept-
31 Okt 2020

10 & 11
Nov 2020

23
Nov 2020

20 Jan
2021

12 Des 2020-
15 Jan 2021

24 Nov-
11 Des 2020

Daftar segera di

bit.ly/Kompetisistartup

Batas Akhir Pendaftaran:

23 Oktober 2020

Informasi lebih lanjut hubungi

registrasi@habitatindonesia.org

Hadiah Juara I
Rp 15.000.000

Hadiah Juara II
Rp 10.000.000

Hadiah Juara III
Rp 7.000.000

7 hadiah hiburan @Rp 1.000.000

*Pajak hadiah ditanggung pemenang



PT. Lautan Natural Krimerindo sebagai bagian dari PT. Lautan Luas, Tbk 
senantiasa berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan 
bahan pangan yang berkualitas. Pada tahun 2016, PT. Lautan Natural 
Krimerindo menghadirkan FiberCreme untuk mengajak masyarakat 
Indonesia memulai gaya hidup sehat. FiberCreme hadir sebagai krimer 
serbaguna pertama dan satu-satunya di Indonesia yang rendah gula dan 
tinggi serat, dapat diaplikasikan ke berbagai jenis makanan dan minuman, 

serta menjadi alternatif terbaik pengganti santan maupun susu.

Kenal Lebih Dekat dengan



Takaran penggunaan FiberCreme ke dalam makanan, minuman, dan dessert:

Krimer Nabati:
FiberCreme : Air Hangat = 1 : 1
100 gr FiberCreme + 100 ml air hangat = 200 ml krimer nabati

Santan Kental
FiberCreme : Air Hangat = 1 : 3
100 gr FiberCreme + 300 ml air hangat = 400 ml santan kental

Susu
20 gr FiberCreme + 80 ml air hangat = 100 ml susu

Cooking Cream
33 gr FiberCreme + 67 ml air hangat = 100 ml cooking cream

Kental Manis
65 gr FiberCreme + 50 gr gula pasir + 200 ml air hangat = 250 ml kental manis

Mengapa FiberCreme menjadi pilihan yang hemat,
nikmat, dan sehat untuk gaya hidup Anda?

- Rendah gula
- Tinggi serat
- Rendah lemak
- Bebas kolesterol dan lemak trans

-Bebas laktosa
-Bebas gluten
-Makanan dan minuman
  jadi tidak mudah basi

Nikmati hidup dengan makanan dan minuman
yang #EnakBisaSehat dengan FiberCreme!

Instagram: @FiberCreme, @FiberCreme_TV, @FiberCreme_Story

Facebook: Komunitas Enak Bisa Sehat

Youtube: FiberCreme

Website: www.fibercreme.com

*Batas konsumsi FiberCreme adalah 48-60 gr (3-4 sdm) per hari,
setara dengan setengah kebutuhan serat harian

Ikuti media sosial kami untuk informasi
produk dan resep menarik setiap harinya:


