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Guru Besar IPB Usulkan Kembalinya 
Gagasan Ekonomi Pancasila

usat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan P(PSP3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) 

gelar PSP3 Lecture dengan topik “Ekonomi Pancasila dan 
Pembangunan Pedesaan di Indonesia”. Kegiatan ini digelar 
di Ruang Sidang PSP3 , Kampus IPB Baranangsiang (20/8).

Forum ini digelar dengan tujuan untuk membahas isu-isu 
strategis dalam membangun desa dengan sumberdaya 
yang ada dan memunculkan gagasan-gagasan intelektual 
sebagai kontribusi dalam membangun negeri. Menurut 
Kepala PSP3 LPPM IPB, Dr. Ir. Sofyan Sjaf, pembangunan, ini 
mengarah ke ekonomi kapitalistik.

“Diskusi perdana ini mengambil tema Ekonomi Pancasila 
dan Pembangunan Pedesaan di Indonesia. Kenapa 
ekonomi pancasila? Karena kita melihat saat ini 
pembangunan kita cenderung mengarah ke ekonomi 
kapitalistik,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan 
Manajemen (FEM) IPB, Prof. Dr. Didin Damanhuri 
membedah ekonomi pancasila, pembangunan 
pendewasaan dan tantangan ketimpangan pembangunan 
ekonomi pancasila yang akan direkatkan dalam 
pembangunan pedesaaan.
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“Tahun 1970-1980 perjalanan panjang perekonomian 
Indonesia strukturnya masih perekonomian kolonial. Tahun 
2010, muncul ke permukaan tentang ekonomi pancasila 
yang dirangsang oleh pidasto Prof. BJ. Habibie. Yakni 
transformasi dari ekonomi kolonial nasional. Ekonomi 
pancasila kini disambut dan akan dilaksanakan oleh 
Presiden Jokowi,” ujarnya.

Menurutnya, selama 73 tahun Indonesia merdeka, sistem 
perekonomian Indonesia masih menganut struktur 
ekonomi kolonial. Penduduk hanya boleh bergerak di 
ekonomi pedesaan dan sepanjang sejarah disimpulkan 
bahwa ekonomi pancasila belum pernah dilaksanakan 
secara sitematis.

“Kelahiran ekonomi modern diawali dari konstruksi 
sekulerisme. Ini berlaku baik untuk model ekonomi liberal, 
sosialisme-demokrasi maupun komunisme. Dalam konteks 
ini, peran agama terpinggirkan dalam perekonomian sejak 
empat abad yang lalu. Bagaimana proses ini dinetralkan? 
Jawabannya dengan ekonomi pancasila. Sila kedua, ketiga, 
keempat dan kelima harus ber-Ketuhanan yang Maha Esa 
seperti yang tertera di sila kesatu. Dengan prespektif ini, 
warna agama akan mengkonstruksi sistem Ekonomi Pasar 
Pancasila (EPP),” ujarnya.

Menurutnya EPP adalah bagian dimana karakteristik pasar 
atau ekonomi dan politik atau demokrasi sebagai 
instrumen (bukan tujuan) sekaligus arena negara dalam 
membuat perencanaan jangka panjang. Semua pelaku 
ekonomi berjalan dalam mekanisme pasar untuk mencapai 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkeadilan sosial 
(pemerataan kesejahteraan kepada seluruh rakyat). 
Sementara agama berfungsi sebagai penjamin akhlak 
individu, keluarga dan negara.

“Spiritualitas dan religiusitas para pelaku (individu, 
keluarga, hingga negara) harus mewarnai dalam 
pengelolaan dunia materi (sumber daya alam dan sumber 
daya buatan, seperti teknologi, manajemen, dan 
seterusnya) baik mikro maupun makro. Tentu energi 
keagamaan harus makin mewarnai dalam kemasyarakatan 
dan kenegaraan serta menciptakan kedamaian, toleransi 
dan kerjasama dalam memerangi kemiskinan, kebodohan, 
kesenjangan dan keterbelakangan. Selain itu peran 
pemimpin dan sistem serta regulasi menjadi sangat 
penting dalam implementasi semua proses pelaksanaan 
EPP. Dan dalam pelaksanaan EPP tersebut terdapat pasal-
pasal pokok pedoman dalam UUD 1945. (dh/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id



3

Menuju Green Campus, IPB Perlu Analisis Penggunaan 
Energi Setiap Unit

Konsep Green Campus memiliki beberapa parameter 
sebagai standar ukuran keberhasilan. Bagi Institut 
Pertanian Bogor (IPB) yang sedang merealisasikan 

konsep Green Campus 2020, menemui berbagai 
permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk menemukan 
solusi, Direktorat Program Internasional IPB menggelar IPB 
Talks dengan tema Complexity and Sustainability Sciences “ 
Green Campus”.

Kegiatan yang diadakan di Kampus IPB Dramaga, Bogor, 
Jawa Barat (18/8) ini dihadiri mahasiswa IPB. Untuk 
memperluas jangkauan, kegiatan ini ditayangkan 
menggunakan sistem seminar online (webinar) agar 
mudah disimak oleh mahasiswa kampus lain maupun 
masyarakat umum.

Acara ini mendatangkan pembicara dari University of 
Colorado Boulder, Amerika Serikat, Profesor Moncef Krarti. 
Prof. Moncef merupakan ahli di bidang teknik sipil, 
lingkungan, dan arsitektural. Pembicara kedua ialah Dr. 
Aceng Hidayat yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris 
Institut (SI). Hadir juga perwakilan dari Associate Professor 
Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB 
yang memaparkan tentang upaya IPB dalam mewujudkan 
konsep Green Campus. Acara dimoderatori oleh Dr. Ulfah 
Juniarti Siregar, Associate Professor dari Departemen 
Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB.

Menurut Prof. Moncef konsumsi energi terbesar suatu unit 
ialah pada gedung, karena di dalam gedung semua 
aktivitas primer sepanjang hari berlangsung. Untuk itu 
analisis penggunaan energi penting dilakukan bagi 
e�siensi energi suatu unit yang dapat dimulai dari instalasi 
gedung. “Kita harus bisa menjawab, bagian mana yang 
menggunakan energi terbesar dan bagaimana bisa 

mengurangi pemakaian energi secara bijak. Sangat baik 
jika gedung-gedung yang telah ada mulai menerapkan 
sistem yang berkelanjutan terhadap lingkungan yang 
diwujudkan dengan menggunakan teknologi terbaru,” 
jelasnya saat memaparkan materi yang berjudul Planning 
for Zero-Emission Campus.

Beberapa teknologi untuk mendukung gedung yang 
keberlanjutan lingkungan ialah melalui pengaturan aliran 
panas, penggunaan material hemat energi, penerapan 
energi terbarukan, dan kontrol cerdas terhadap sistem 
instalasi listrik.

Termasuk pada skala kampus universitas, pola penggunaan 
energi gedung kampus harus dihitung secara baik dan 
mulai menggunakan strategi berkelanjutan. Dalam studi 
yang telah dilakukannya, kampus bisa melakukan 
penghematan setelah menggunakan berbagai sistem 
e�siensi energi pada gedung. Diantara aktivitas tersebut 
ialah kontrol pada pendingin ruangan dan pengaturan 
pencahayaan.

Setiap unit memiliki kondisi berbeda tentang kompleksitas 
dan spesi�kasinya. Penerapan dapat berbeda satu sama 
lain, maka setiap kampus harus memiliki data untuk 
mewujudkan e�siensi energi dan juga Green Campus.

“Di IPB, kami menerapkan konsep IPB Smart Building namun 
persentase pelaksanaannya masih berada di bawah angka 
30 persen. Gedung di IPB telah melakukan kebijakan 
pembangunan gedung yang memaksimalkan 
pencahayaan alami di siang hari, tetapi belum diterapkan 
di semua gedung,” ujar Dr. Aceng.

Green Campus IPB juga konsen terhadap aspek lain yang 
terangkum dalam enam kriteria yaitu regulasi dan 
kebijakan yang ramah lingkungan, manajemen sampah, 
penggunaan energi rendah karbon, masalah air, 
transportasi hijau, dan penjagaan biodiversitas.

Muncul pertanyaan, apakah saat ini IPB sudah menjadi 
Green Campus. “Ada satu kriteria dalam Green Campus 
yaitu biodiversitas. IPB telah masuk dalam Green Campus 
karena tingginya biodiversitas di kampus IPB dan kami 
terus bekerja bersama untuk mewujudkan Green Campus di 
kriteria lainnya,” ujar Dr. Aceng. (EAW/Zul)
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Keren, IPB Kembangkan Aplikasi Deteksi 
Potensi Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dan lahan adalah salah satu 
bencana yang paling terkait dengan iklim di 
Indonesia. Besarnya dan intensitas kebakaran 

meningkat cukup signi�kan di musim kemarau yang 
berkepanjangan. Kebakaran telah menimbulkan dampak 
yang sangat besar pada berbagai sektor di Indonesia, 
kesehatan, pertanian, penerbangan, habitat satwa, dan 
lingkungan global yaitu emisi karbon yang sangat besar.  

Kebakaran pada tahun 2015 dikatakan sebagai "bencana 
lingkungan terbesar abad ke-21".  Sekitar 1,7 juta hektar 
hutan dan perkebunan hilang, diperkirakan 43 juta orang 
terkena asap, dan banyak terkena infeksi saluran 
pernafasan akibat polusi udara. Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan RI mengestimasi kerugian akibat 
kebakaran tahun 2015 mencapai 211 triliun rupiah. 
Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan dana 
penanggulangan sebesar 850 miliar rupiah.

Sistem peringatan dini kebakaran yang ada saat ini masih 
bersifat jangka pendek, yaitu dengan kemampuan 
prakiraan hanya antara 1-7 hari ke depan, seperti Fire 
Danger Rating Index (FDRS) yang sudah digunakan saat ini. 
Keberadaan sistem peringatan dini yang dapat 
memberikan informasi peringatan lebih awal dengan 
selang waktu musiman (1-6 bulan ke depan) akan lebih 
efektif.  Menjawab tantangan ini, Pusat Risiko Iklim dan 
Manajemen Peluang di Asia Tenggara Pasi�k (CCROM-SEAP) 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
(LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) sejak tahun 2008 telah 
melakukan riset pengembangan sistem peringatan dini 
kebakaran hutan dan lahan berbasis musiman bersama 
dengan International Research Institute for Climate and 
Society (IRI), Earth Institute - Columbia University, USA 
dengan dukungan dana dari USAID melalui Program 
Kemitraan Universitas (University Partnership). 

“Kami mengembangkan sistem peringatan dini kebakaran 
lahan dan hutan berbasis musiman yang kami sebut 

dengan Sistem Risiko Kebakaran (Fire Risk System atau FRS).  
FRS diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah untuk 
membantu mengantisipasi dan mencegah kebakaran lahan 
dan hutan melengkapi sistem informasi peringatan dini 
jangka pendek, yaitu skala harian (1-7 hari ke depan) 
seperti FDRS dan SiPongi,” ujar Prof. Dr. Ir. Rizaldi Boer, 
Kepala CCROM LPPM IPB saat konferensi pers di Ruang 
Sidang Rektor Kampus IPB Dramaga, Bogor (21/8).

Peta prakiraan tingkat risiko kebakaran lahan dan hutan 
memiliki resolusi yang cukup tinggi yaitu 5 x 5 kilometer 
untuk provinsi dan 1 x 1 kilometer untuk kabupaten. 
Informasi prakiraan risiko kebakaran di-update setiap 
pertengahan bulan dengan waktu prakiraan 1 sampai 6 
bulan ke depan. Sistem FRS yang dikembangkan IPB saat 
ini baru mencakup 10 provinsi (Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, 
Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Riau, Sumatera 
Selatan, Jambi dan Lampung) dan delapan kabupaten 
terpilih di provinsi Riau dan Kalimantan Tengah, yaitu Siak, 
Bengkalis, Rokan Hilir, Dumai, Pulang Pisau, Kapuas, 
Palangkaraya, dan Barito Selatan.

Sebagai contoh, hasil prakiraan FRS terhadap tingkat 
kebakaran di Kabupaten Bengkalis, salah satu kabupaten di 
Provinsi Riau yang sangat sering mengalami bencana 
kebakaran, tingkat risiko kebakaran bulan Agustus sampai 
November 2018 pada beberapa lokasi termasuk tinggi. 
Secara umum tingkat risiko kebakaran sudah mulai 
menurun pada waktu memasuki bulan November.  Pada 
bulan September 2018, diperkirakan sekitar 100 ribu hektar 
memiliki tingkat risiko kebakaran tinggi. Lebih dari 60 
persen wilayah ini berada di lima desa yaitu, Tasik Serai, 
Bandar Jaya, Tanjung Kapal, Bukit Kerikil dan Tioti Akar.

“Selain kerugian materi, kebakaran hutan juga 
menimbulkan asap yang berbahaya untuk kesehatan 
manusia. Padahal saat ini Indonesia sedang memiliki 
hajatan besar Asian Games. Tentu pemerintah harus 
mengantisipasi agar tidak terjadi kebakaran hutan di 
daerah sekitar lokasi pelaksanaan Asian Games 2018. 
Prakiraan risiko kebakaran untuk Provinsi Sumatera Selatan 
yang menjadi tempat pelaksanaan Asian Games, pada 
Agustus dan September memiliki tingkat risiko kebakaran 
sangat tinggi yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ilir. 
Wilayah dengan tingkat risiko kebakaran sangat tinggi di 
bulan Agustus mencapai lebih dari 150 ribu hektar yang 
tersebar. Oleh karena itu wilayah ini perlu mendapat 
prioritas dalam pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran 
lahan dan hutan,” ujarnya. (zul)
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Komunitas Selam IPB Bersama Diver Peduli Laut 
Lakukan Aksi Bersih Laut

omunitas Selam Institut Pertanian Bogor (IPB) Kberpartisipasi dalam kegiatan aksi bersih laut yang 
diadakan oleh Komunitas Diver Peduli Laut. 

Kegiatan yang dilaksanakan di Kepulauan Seribu (18-19/8) 
ini merupakan bagian dari aksi menyelam ambil sampah di 
seluruh Indonesia. Aksi ini merupakan cara penyelam 
dalam memperingati hari Kemerdekaan RI ke-73.

Peserta dari Komunitas Selam IPB terdiri dari lima orang 
mahasiswa dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan 
(ITK) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB. 
Rombongan yang dipimpin oleh Ridho Zul�kar Wicaksono 
ini berangkat ke Pulau Seribu bersama Kapal Akar Bahar 
milik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yg bertugas 
untuk monitoring konservasi dan terumbu karang dari 
Pelabuhan Muara Baru, Jakarta.

Bersama penyelam dari berbagai kalangan, pada tanggal 
19 Agustus 2018, Tim selam IPB melakukan kegiatan 
pengambilan sampah di bawah laut. Setiap penyelam 
dibekali kantong sebagai alat untuk mengumpulkan 
sampah yang ditemukan selama penyelaman. Pada 
kesempatan tersebut hadir pula Bupati Kabupaten 
Administratif Kepulauan Seribu, Husein Murad. Sebanyak 

62 orang penyelam tercatat berpartisipasi dalam aksi 
tersebut.

"Kami sangat senang sekali bisa berpartisipasi dalam 
kegiatan ini. Semoga keterlibatan kami dapat memberikan 
kontribusi sabagai salah satu usaha melawan sampah laut," 
ungkap Mufti Aprizan, mahasiswa IPB salah satu peserta 
aksi. Sementara itu sebagai pimpinan rombongan, Ridho 
menyampaikan terima kasih kepada Simon Boyke Sinaga 
selaku Ketua Panitia kegiatan untuk dukungan selama 
kegiatan berlangsung. (**/Zul)
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