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Jakarta dan Bandung Diprediksi Menjadi Megacities 
yang Bisa Kalahkan Tokyo

ertumbuhan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, PBekasi (Jabodetabek) yang sudah menjadi satu 
kesatuan sistem perkotaan dan tidak bisa dipisah-

pisah lagi, diprediksi akan menjadi megacity yang bisa 
mengalahkan Tokyo. Menurut Kepala Pusat Pengkajian, 
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 
Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Ernan Rustiadi, saat ini 
Tokyo memiliki sekira 35 juta penduduk sedangkan Jakarta 
dan sekitarnya memiliki 32 juta penduduk. 

“Pertambahan penduduk di Jakarta dan sekitarnya masih 
bisa tumbuh dan meluas ke timur. Ini tanda-tanda 
bergabungnya Jakarta dan Bandung sehingga terbentuk 

mega urban. Satu kesatuan perkotaan raksasa, karena 
semakin terkoneksinya antara Jakarta dan Bandung. 
Bedanya dengan Tokyo adalah Tokyo sudah relatif stagnan, 

thnamun Jakarta masih terus tumbuh,” ujarnya dalam The 6  
International Conference of Jabodetabek Study Forum  
bertemakan "Urban- Rural and Upland- Coastal 
Connectivities in Managing Sustainable Urbanizing World" di 
IPB International Convention Center, (29/8). Acara ini 
digelar oleh P4W LPPM IPB kerjasama dengan Universitas 
Pakuan.

Dr. Ernan menilai  pertumbuhan megacity ini tidak ada 
tanda-tanda berhenti. Berdasarkan hasil penelitiannya, Dr. 
Ernan melihat adanya tanda-tanda menyatunya Jakarta 
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dan Bandung yang mengarah pada Jakarta Bandung Mega 
Urban sebagai satu kesatuan besar. 

Tanda-tanda ini harus disikapi dengan baik karena akan 
muncul masalah baru seperti pembagian wilayah 
administrasi atau persoalan goverment system yang 
terfragmentasi. Ada sekitar 11 wilayah administrasi otonom 
yang pada akhirnya masing-masing daerah berjalan 
sendiri-sendiri. Harus ada kesatuan manajemen.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas), Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro 
mengatakan ada beberapa persoalan mendasar pada 
daerah  perkotaan seperti Jabodetabek. Yakni terkait  
ketersediaan pasokan air bersih yang makin lama makin 
langka dan jaringan air bersih yang belum bisa mencakup 
sebagian rumah tangga di Jakarta. 

“Selain itu juga persoalan sanitasi. Ternyata tingkat 
ketersediaan sanitasi rumah-rumah di Jakarta juga di 
bawah rata-rata nasional. Tidak hanya itu, terkait 
transportasi, dimana Jakarta dengan penduduk yang sudah 
demikian besar tidak mempunyai angkutan publik yang 
memadai. Sangat didominasi oleh kendaraan pribadi, baik 
mobil maupun motor. Isu lainnya adalah perumahan, 
karena bagaimanapun juga setiap orang butuh tempat 
tinggal dan keberadaan rusunawa dan rusunami untuk 
kelas menengah dan yang menengah ke bawah masih 

sangat terbatas sehingga akhirnya banyak orang yang 
masih hidup di tempat tinggal atau daerah kurang layak. 
Kita juga harus menghadapi gejala alam dimana terjadi 
penurunan muka tanah serius di pantai utara Jakarta. 
Selain itu terkait bonus demogra�, jumlah pekerja 200 juta 
di usia produktif terus mendorong pertumbuhan ekonomi 
basis investasi. Saya harap akan tumbuh entrepreneur-
entrepreneur di kalangan generasi muda supaya tidak 
menghadapi pengangguran usia muda,” terangnya.

Menurutnya, persoalan  ini harus diselesaikan. Satu persen 
peningkatan dalam urbanisasi Indonesia, berkontribusi 
hingga empat persen peningkatan dalam Produk Domestik 
Bruto (PDB) per kapita. Urbanisasi ini harus bisa 
dimanfaatkan dengan baik untuk menguntungkan 
pertumbuhan ekonomi nasional akan tetapi jika dikelola 
dengan buruk, ada risiko urbanisasi tanpa pertumbuhan.

Ia menyampaikan peran akademisi diharapkan bisa 
memberikan gambaran jernih terkait urban planning yang 
harus dilakukan. Selain itu dengan seminar ini akan 
menjembatani dan memfasilitasi pengalaman, kebijakan, 
dan studi yang berkaitan dengan perkembangan 
berkelanjutan megacity tidak hanya di Jabodetabek namun 
juga Asia sebagai solusi untuk memetakan berbagai 
tantangannya dan untuk memunculkan pemahaman 
bersama tentang pengembangan Jabodetabek dan Asia 
Megacities. (dh/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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LPPM IPB Gelar Diskusi Bahas Cara Terbaik untuk 
Rehabilitasi dan Rekontruksi Lombok

Transdisiplin approach (TDA) adalah satu bagian 
penting untuk mempercepat pemulihan Lombok 
pasca gempa awal Agustus lalu. Kerjasama 

kelembagaan dan keilmuan diharapkan dapat 
mempercepat gerak dan proses pemulihan korban gempa.  
Langkah ini menjadi penekanan Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian 
Bogor (IPB) dengan mengadakan diskusi bersama 
stakeholders di bidang terkait untuk menyusun rencana RR 
(Rehabilitasi dan Rekonstruksi) yang akan didorong IPB.  

Setelah pemerintah menetapkan masa transisi di Lombok, 
walaupun saat ini masih terjadi gempa dalam skala kecil, 
proses pemulihan perlu segera disiapkan. Bentuk kesiapan 
tersebut adalah adanya pedoman bersama yang menjadi 
payung pelaksanaan program yang diawali dengan 
koordinasi lintas unit. Koordinasi rencana RR yang 
dilaksanakan di ruang Executive Development Training 
Center (EDTC) Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan 
(PKSPL), Kampus IPB Baranangsiang (27/8) ini dihadiri oleh 
Direktur Pendayagunaan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dir. PPK KKP) 
RI, Dr. Balok Budiyanto, Prof. Euis Sunarti dari Pusat Studi 
Bencana IPB, Erick dari Departemen Sosial Himpunan 
Alumni (HA) IPB dan Dr. Zulhamsyah Imran dari SEAMEO 
BIOTROP. 

Selain itu diskusi juga dihadiri Kepala PKSPL IPB, Dr. Ario 
Damar, Dr. Ahmad Faqih dari LPPM IPB dan dipandu oleh Dr 
.Yonvitner selaku Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB. 
PKSPL IPB melalui Kepala Bagian Humas, Amril R. Rangkuti 
memberikan sharing pengalaman PKSPL dalam proses 
rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca Tsunami.  
Menurutnya, program recovery tidak singkat, karena 
membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kemudian juga 
melibatkan banyak pihak.

Selanjutnya Dir. PPK KKP RI memaparkan berbagai hal 
terkait pola bencana di pulau-pulau kecil yang sering 

terjadi. Dr. Balok menyampaikan bahwa seringkali 
masyarakat dan lingkungan pulau kecil tidak siap 
menerima kejadian bencana. “Untuk itu, penting bagi kita 
untuk menekankan peningkatan kemampuan untuk 
beradaptasi dengan mempersiapkan berbagai keperluan 
lainya. Selain itu setiap pulau yang berbeda lingkungan 
juga perlu memiliki standard operating prosedure (SOP) dan 
arahan dalam tindakan mitigasi pesisir. Dalam kondisi 
bencana kita tidak melupakan perlu ekonomi produktif dan 
sehat guna mendorong keberlanjutan sumber kebutuhan 
pangan dan gizi masyarakat serta usaha masyarakat di 
daerah terkena dampak bencana,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Euis Sunarti selain menjelaskan 
banyak hal tentang peran kelembagaan kebencanaan juga 
menjelaskan sisi strategis keterlibatan IPB dalam proses RR 
di Lombok.  Sebagai pihak yang terlibat, IPB harus jeli 
dalam menentukan kapasitasnya dan kebutuhan di daerah 
bencana. “Jangan sampai terjadi miskomunikasi antara 
kebutuhan dengan bantuan yang kita berikan.  Selain itu 
akan lebih bagus jika kita mengisi ruang strategis yang 
belum diisi oleh kelembagaan lainnya. Ruang strategis 
tersebut diantaranya adalah penyiapan pangan, gizi, 
bimbingan pendidikan, pendampingan pertanian, 
peternakan, perikanan dan kawasan pulau-pulau kecil,” 
tambahnya.

Selanjutnya Dr. Zulhamsyah menyampaikan tentang 
pentingnya pentahapan penanganan pasca bencana. Yakni  
tanggap darurat berupa fasilitasi penyusunan dokumen 
rencana di tingkat desa dan Provinsi Nusa Tenggara Barat 
(NTB), terapi mental (tenaga healing dan spiritual), supply 
kebutuhan primer, konsolidasi kelembagaan formal dan 
informal lokal, membangun teamwork di tingkat desa atau 
antar desa, pendampingan teknis, cash for work, lembaga 
koordinasi pembangunan kembali (perlu atau tidak) 
pendidikan anak.

Diskusi yang digelar setengah hari ini juga dihadiri oleh 
perwakilan dari Fakultas Peternakan yang menyampaikan 
pentingnya menjaga ternak dari gangguan dan stress.  
Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen yang 
menyampaikan tentang program Mobil Anti Galau dan 
Klinik Tumbuh Kembang Anak, serta Trauma Centre.  

Selain itu juga hadir perwakilan dari Care LPPM IPB, Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPB serta dari Mahasiswa 
Tanggap Bencana (Mantab).  Mantab adalah elemen 
mahasiswa yang akan didorong untuk berperan dalam 
berbagai program kemanusiaan termasuk bencana. 
(**/Zul)
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Diskusi di IPB: 12,5 Persen Pekerjaan Hilang oleh Otomatisasi

Era disrupsi seperti saat ini berimplikasi pada bidang 
industri. Di Indonesia, akibat dari imbas era disrupsi, 
12,5 persen pekerjaan hilang oleh otomatisasi. 

Hal ini disampaikan Prof. Dodik R. Nurrochmat, Wakil Rektor 
bidang Kerjasama dan Sistem Informasi Institut Pertanian 
Bogor (IPB) saat menjadi keynote speaker di International 
Seminar on Animal Industry 2018. Kegiatan yang 
bertemakan “Harmonizing Livestock Industry Development, 
Animal Welfare, Environmental and Human Health” ini 
digelar di IPB International Convention Center, (28-30/8). 
Dalam seminar ini peserta yang hadir dari Belanda, Jepang, 
USA, Polandia, Australia, Mesir, Cina  dan Indonesia. 

Acara ini digelar oleh Forum Logistik Peternakan  Indonesia 
(FLPI). FLPI merupakan forum yang bertujuan sebagai 
wadah berbagi  ide dan menjalin kerja sama antara 
pendidikan tinggi, pemerintah, bisnis, dan komunitas 
peternak. Forum ini diinisiasi oleh Fakultas Peternakan IPB.

Saat ini IPB memiliki tantangan bagaimana membuat 
kurikulum yang cocok untuk masa depan.  Menurut Prof. 
Dodik, Rektor IPB mengharapkan sistem pembelajaran 
online mulai diterapkan di IPB. 

“Tantangan lain yang dapat bermanfaat bagi masyarakat 
bisa dalam hal aplikasi mobile, misalnya apakah ada sistem 
aplikasi mobile yang dapat menguji kualitas daging atau 
aplikasi untuk cara membedakan daging babi dan sapi 
hanya dengan foto. Ini adalah tantangan,” ucapnya.

Selain itu tantangan lainnya di industri hewan adalah 
semakin banyaknya barang buatan. Misalnya daging 
buatan, telur buatan yang lebih e�sien dan isu daging yang 
tumbuh dari kultur sel hewan in vitro. Ini tantangan bagi 
industri. 

“Implikasi internet of things pada industri hewan 
berpengaruh pada produk dan produksi. Akan semakin 
produktif namun juga akan semakin banyak produk 
pengganti. Dari sisi pasar dan pemasaran, akan lebih e�sien 
namun juga akan banyak kompetisi. Kesehatan dan 

preferensi suatu produk pun akan lebih transparan. Namun 
bagaimana dengan batasan etikanya jika ada industri yang 
membuat rahim buatan dari plastik,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Fakultas Peternakan IPB menjalin 
kerjasama dengan Pusat Penelitian Pengembangan 
Peternakan RI, Universitas Adelaide Australia, Jaffa 
Foundation dan dengan PT. Lembu Jantan Perkasa. 

Dekan Fakultas Peternakan IPB, Dr. M. Yamin 
menyampaikan bahwa kerjasama dengan Puslitbangnak ini 
sebetulnya sudah lama dilakukan. “Ini untuk penguatan di 
administrasi. Kita sudah kerjasama dalam bidang 
penelitian, pengembangan ternak secara umum, produksi 
nutrisi dan teknologi hasil. Demikian juga dengan Adelaide 
University, banyak program magang untuk mahasiswa 
seperti summer course dan joint degree untuk program 
master dan sarjana. Semoga banyak mahasiswa yang 
mampu untuk memanfaatkan potensi akademik di sana. 
Kerjasama dengan PT. Lembu Jantan Perkasa, untuk 
kegiatan akademik, penguatan usaha akademik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Acara, Dr. Despal 
menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat 
mengakomodasi aspirasi, harapan dan ide-ide banyak 
pihak untuk pembangunan berkelanjutan Logistik 
Peternakan Indonesia. Kegiatan ini melibatkan banyak 
pemangku kepentingan untuk mengeksploitasi 
keberadaan FLPI.

Konferensi ini juga diharapkan dapat memberikan 
masukan dan lahirnya berbagai agenda kerja sama untuk 
keberlanjutan di FLPI.

“Dengan demikian, FLPI dapat memberikan kontribusi 
nyata dan manfaat bagi kemajuan logistik hewan 
Indonesia. FLPI menyelenggarakan konferensi ini tidak 
hanya perspektif nasional tetapi juga internasional untuk 
menyelaraskan upaya para ahli logistik dalam 
meningkatkan keamanan dan distribusi produk hewan. 
Konferensi ini menjadi salah satu rangkaian pada Seminar 
Internasional Keempat tentang Industri Peternakan (ISAl) 
2018,” terangnya. (dh/Zul)
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Mahasiswa IPB Berdayakan Masyarakat dengan Lima Jari

ecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi Kmerupakan salah satu tempat wisata mangrove 
yang memiliki budidaya rumput laut yang cukup 

luas. Hanya saja, tidak semua rumput laut yang dihasilkan 
dapat dijual. Sebagian dibuang dan tidak termanfaatkan.

Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) memberikan 
solusi untuk memanfaatkan rumput laut yang tidak 
dimanfaatkan sekaligus memberdayakan istri nelayan dan 
remaja di Kecamatan Muara Gembong untuk 
menghasilkan produk unggulan berbasis olahan rumput 
laut.

Kelima mahasiswa tersebut adalah Liza Amelia Fauziah, 
Rizky Eko Muliawan, Mayrani Tika Mulyana, Puspita Rahayu 
dan Alfat Nau�n Nazmi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan IPB. Ide kreatif tersebut lolos sebagai salah satu 
peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) 2018 
dalam bidang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang 
dibimbing oleh Ir. Endang Sunarwati Srimariana, M. Si.

Eko menceritakan bahwa pemberdayaan yang dilakukan 
mengajak para istri nelayan dan pemudi yang putus 
sekolah. “Kita coba untuk melatih dan memberikan 
wawasan kepada istri nelayan atau pemudi untuk 
menghasilkan suatu produk dari rumput laut yang tidak 
terjual. Produk yang dihasilkan seperti kacang umpet, 

krupuk, dan kripik serta souvenir berbahan dasar rumput 
laut sebagai salah satu ciri khas oleh-oleh Kecamatan 
Muara Gembong,” jelas Eko.

Metode yang digunakan Eko dan Tim adalah program lima 
jari yang mencakup seluruh tahap produksi sampai 
penjualan.

“Kita gunakan program pengembangan manajemen lima 
jari (Algacraft) yaitu produk unggul, manajemen, 
pemasaran dan publikasi, quality control-monitoring, dan 
pengembangan sumberdaya manusia. Kita mulai dari 
memberikan edukasi dan pelatihan untuk menghasilkan 
produk unggulan Muara Gembong. Kemudian kita bentuk 
paguyuban ibu-ibu yang akan mengelola produksi, dan 
menjamin mutu produk dari kebersihan dan lainnya, ” 
terang Eko.

Eko berharap program yang dibawa oleh tim dapat 
berdampak pada semua elemen masyarakat. “Kita berharap 
ibu-ibu di sana dapat mengembangkan produk menjadi 
lebih bervariasi, selain itu dapat terbentuk usaha skala 
rumah tangga yang lebih berkembang. Kita coba 
sosialisasikan ke Bupati dan dinas terkait untuk 
memanfaatkan potensi rumput laut sebagai ciri khas Muara 
Gembong,” harap Eko. (UAM/Zul)
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Tempat Sampah Unik Buatan Mahasiswa IPB, 
Bisa Bicara dan Tidak Berbau

ampah merupakan masalah terbesar di Indonesia Syang disebabkan kurangnya kesadaran diri di 
masyarakat untuk tidak membuang sampah 

sembarangan. Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) 
menciptakan tempat sampah unik bernama Comfybin yang 
dapat mengurangi bau sampah dan mengeluarkan suara 
apresiasi.

Tempat sampah unik tersebut merupakan ciptaan tiga 
mahasiswa IPB yaitu Farel Firman, Giri Nugroho dan Anisa 
Agustina Ansory dari Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB. Ide cemerlang itu lolos 
sebagai salah satu �nalis Program Kreativitas Mahasiswa 
(PKM) Karsa Cipta 2018 yang dibimbing oleh Dr. Ir. I Made 
Sumertajaya, Msi.

Farel menceritakan bahwa ide Comfybin muncul atas 
keprihatinan mereka dengan permasalahan sampah di 
sekitar kampus, sekaligus upaya menyadarkan masyarakat 
untuk membuang sampah pada tempatnya.

“Sebenarnya ide ini tercetus dari lingkungan sekitar 
kontrakan saya yang ada tempat sampah besar dan 
mengeluarkan bau menyengat. Banyak orang yang 
mencoba untuk menghindari bau sampah tersebut. 
Sehingga muncul ide untuk mendesain tempat sampah 
yang tidak mengeluarkan bau. Dan agar menarik, tempat 
sampah juga dilengkapi dengan aplikasi sensor yang bisa 
mengeluarkan suara,” jelas Farel.

Anis menerangkan bahwa desain Comfybin dilakukan 
sendiri oleh tim dengan memodi�kasi tempat sampah yang 
sudah ada. “Kita coba buat sendiri desainnya dengan 

memanfaatkan tempat sampah yang sudah ada, tinggal 
dimodi�kasi. Kita buat dua lapisan untuk menempatkan 
sensor yang akan mengeluarkan suara apresiasi dalam dua 
bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Sunda untuk 
daerah Jawa Barat dengan memanfaatkan sensor. Kata-kata 
yang akan didengar “terimakasih sudah menjaga 
kebersihan lingkungan kita”. Sedangkan zeolit (karbon aktif ) 
kita berikan di cerobong untuk menyaring udara yang 
keluar dari dalam tempat sampah,” terang Anis.

Rencananya Comfybin dapat menjadi tempat sampah 
portable dan bisa diaplikasikan di berbagai tempat. “Kita 
bisa memanfaatkan tempat sampah yang sudah ada, 
kemudian cukup dimodi�kasi. Kita bisa gunakan sumber 
listrik berupa baterai, powerbank, atau aki. Rencananya kita 
mau tempatkan tempat sampah ini di taman kota, 
penampungan sementara di sekitar rumah, kampus, dan 
sekolah dengan menyesuaikan bahasa daerah masing-
masing,” ujarnya.

Anis dan tim berharap desain alat ini dapat dibuat secara 
massal oleh pemerintah daerah untuk membiasakan 
perilaku membuang sampat di tempatnya.

“Harapannya tempat sampah ini dapat menjadi salah satu 
proyek pemerintah daerah, edukasi untuk anak-anak dan 
mahasiswa, dan dikembangkan lagi dengan adanya 
pemilahan sampah dan sinyal otomatis apabila tempat 
sampah sudah penuh. Kita berharap pemerintah dapat 
memanfaatkan produk anak bangsa untuk pengadaan 
tempat sampah yang dapat mengurangi pencemaran udara 
dan edukatif,” harap Anis dan tim. (UAM/Zul)
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