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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan 

nikmat yang telah diberikan, sehingga tim dapat menyusun laporan 

tahunan (annual report) pertama Green Campus Universitas Negeri Malang 

(UM). Penyusunan laporan ini dibuat sebagai bentuk 

pertanggungjawaban akademik yang berisikan konsep green campus UM 

dan latar belakangnya, visi, misi dan tujuan, kebijakan, program, dan 

struktur organisasi, workshop yang diadakan di tahun 2020, persiapan 

UM di UIGM 2020, sosialisasi GC di masa pandemi, pembentukan 

UKM Bhumi, usulan sarpras GC UM, capaian UM di UIGM 2020, 

target UM di UIGM 2021, dan rencana aksi UM tahun 2021. Kami 

mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Malang 

dan jajarannya, Ketua LP2M, sekretaris LP2M, dekan, direktur 

pascasarjana, koordinator green campus UM, para kepala bagian (Kabag) 

unit, perwakilan unit GC UM dan seluruh pihak dan warga kampus UM 

yang telah mendukung green campus UM sehingga target GCUM 2020 

dapat tercapai. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi pembaca. Akhirnya, tim GCUM memohon maaf kepada 

segenap pembaca jika terdapat kesalahan dalam laporan ini.  

 

Malang, Desember 2020 

Tim GCUM 2020 
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BAB I  

KONSEP GREEN CAMPUS  

UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

 

1.1. Latar Belakang  

 Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia, 

makin lama menjalani sejarah ternyata manusia makin jauh dari 

alam, padahal alam itu selalu “benar” dengan keseimbangannya. 

Makin modern perkembangan manusia, makin meningkat 

kebutuhannya. Paradigma menjadi antroposentrik bahkan 

egosentrik sehingga semua diukur berdasarkan kebutuhan 

manusia, yang tidak jarang tanpa memperhatikan keseimbangan 

alam. Isu perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global 

adalah suatu kenyataan yang harus dihadapai dan merupakan 

masalah lingkungan yang harus segera diatasi. Berbagai fenomena 

alam yang cenderung mengalami penyimpangan (anomali) seperti 

iklim yang tidak menentu, panas yang ekstrim berkepanjangan, 

intensitas curah hujan yang tinggi, banjir, angin ribut, putting 

beliung, banyak dikaitkan dengan isu pemanasan global tersebut.  

Ternyata, masalah lingkungan hidup merupakan masalah 

moral atau perilaku manusia, bukan semata-mata persoalan teknis. 

Demikian pula, krisis ekologi global yang kita alami dewasa ini 

adalah persoalan moral secara global pula. Oleh karena itu, perlu 

etika dan moralitas untuk mengatasinya. Berbagai kasus 

lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkup 

global maupun lingkup nasional, sebagian besar bersumber dari 
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perilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan, seperti 

di laut, hutan, atmosfer, air, tanah, dan seterusnya bersumber 

pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli, 

dan hanya mementingkan diri sendiri. Dengan demikian 

dibutuhkan etika lingkungan hidup yang menuntun manusia 

untuk berinteraksi dalam alam semesta.  

Setiap negara, bangsa dan masyarakat perlu 

mengadaptasikan diri terhadap perubahan tersebut. Keberhasilan 

beradaptasi atas perubahan tersebut ditunjukkan oleh indikator-

indikator pencapaian suatu masyarakat yang ditetapkan dalam 

tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). 

Indonesia sebagai bagian dari dunia perlu terus menerus 

mengembangkan program sesuai dengan kemampuannya.  

Kampus adalah ekosistem yang berguna dalam 

menyiapkan generasi terdidik yang disiapkan untuk  membangun 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara saat sekarang dan ke 

depan, keseimbangannya perlu dijaga. Green Campus adalah  adalah 

sebuah ide yang relevan untuk pengembangan kampus yang 

menekankan keseimbangan alam di kampus dan komponen-

komponennya yang secara alamiah akan memberikan feed back 

untuk meningkatkan kenyamanan semua aktivitas di dalam 

kampus.  

Universitas Negeri Malang (UM) merupakan salah satu 

universitas di Indonesia yang didesain sebagai kampus yang peduli 

lingkungan dan kampus yang berkepribadian lingkungan. 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Rencana Induk 
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Pengembangan (RIP) Universitas Negeri Malang tahun 2011-

2030, salah satu komponen dalam pengembangan UM sebagai 

Learning University adalah menciptakan lingkungan yang 

membelajarkan termasuk menciptakan lingkungan yang ditata asri, 

teduh, dan nyaman untuk belajar, maupun lingkungan psikologis 

yang memberikan suasana yang feasible untuk belajar. Oleh karena 

itu, dibutuhkan suatu  program untuk mewujudkan tujuan 

tersebut.  

Green Campus dalam konteks pelestarian lingkungan tidak 

hanya mengacu pada pengertian bahwa suatu lingkungan kampus 

harus dipenuhi dengan pepohonan serta vegetasi hijau, namun 

lebih jauh dari itu. Makna yang terkandung dalam Green Campus 

adalah sejauh mana civitas akademika dalam kampus tersebut 

dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada di lingkungan kampus 

secara efektif dan efisien. Program Green Campus diarahkan untuk 

meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat kampus 

sebagai kumpulan masyarakat ilmiah untuk berpartisipasi secara 

penuh dan bertanggung jawab dalam mengatasi berbagai 

permasalahan lingkungan terutama perubahan iklim akibat 

pemanasan global sebagaimana diuraikan di awal. Menanamkan 

rasa cinta lingkungan serta hemat energi kepada setiap civitas 

akademika juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dan 

ditanamkan dalam program Green Campus. Dengan demikian 

green campus Universitas Negeri Malang merupakan upaya 

sadar yang dilakukan secara terencana oleh warga campus 

untuk mensinergikan tujuan, sasaran, dan aktivitas kegiatan 

seluruh warga kampus sehingga dapat menjamin 
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keamanan, kenyamanan, dan produktivitas kerja mencapai 

keunggulan-keunggulan yang telah ditetapkan bersama. 

1.2. Visi 

Universitas Negeri Malang menjadi kampus unggul dan 

rujukan dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipasi 

civitas akademika dan masyarakat. 

1.3. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berpusat pada 

pendekatan keseimbangan lingkungan yang optimal. 

2. Menyelenggarakan penelitian IPTEKS yang temuannya 

bermanfaat bagi kelestarian lingkungan 

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berorientasi 

pada pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan 

hidup 

4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan 

transparan yang menjamin peningkatan kualitas 

berkelanjutan. 

1.4. Tujuan 

 UM Green Campus diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan berikut ini: 

1. Tujuan Strategik: banyak masalah lingkungan kota dan 

perkotaan yang dapat diatasi dengan green campus
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2. Tujuan Antisipatif: green campus dipersiapkan untuk 

mengatasi masalah lingkungan yang diperkirakan akan 

muncul pada masa yang akan datang. 

3. Tujuan Futuristik: green campus akan dapat berfungsi dengan 

baik setelah tanaman berukur 15–25 tahun. Selain itu, disain 

dan tata letak tanaman dan jarak tanamnya harus 

memperhatikan lingkungan setempat. Jangan terlalu dekat 

dengan bangunan, agar tanaman setelah dewasa tidak 

mengganggu bangunan, jalan, dan saluran air. 

4. Tujuan Fungsional: green campus harus diarahkan untuk 

mengatasi masalah lingkungan, baik yang sudah ada pada saat 

ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang 

akan datang. 

5. Tujuan Efektivitas dan Efisiensi: green  campus dapat 

berperan dalam mengatasi masalah lingkungan pada luasan 

yang minimal. Hal ini perlu diperhatikan mengingat lahan 

kota sangat mahal dan harus cukup tersedia untuk menyangga 

kota sebagai pusat berbagai kegiatan. 

6. Tujuan Estetika: penataletakkan tanaman diatur sedemikian 

rupa, sehingga menghasilkan kesan yang indah (estetik) 

7. Tujuan Ketahanan: tahan terhadap cekaman lingkungan 

alam dan buatan. 

 

 

  



 
  

6| Laporan Anual Pertama GC UM 2020   
 

  BAB II   

 KEBIJAKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI  

 

2.1. Kebijakan Universitas Negeri Malang Terkait Kampus 
Hijau 

Universitas Negeri Malang (UM) telah melaksanakan 

kegiatan dan program demi menciptakan kampus yang 

berkelanjutan. Salah satu keseriusan ini dituangkan dalam 

keputusan rektor universitas negeri malang nomor 

15.7.23/UN32/OT/2020 tentang kampus ramah lingkungan 

(green campus) 2020-2023 Universitas Negeri Malang. 

Secara bertahap UM akan mewujudkan kampus ramah lingkungan 

melalui gerakan-gerakan berupa penataan dan insfrastruktur yang 

berkelanjutan, energi dan perubahan iklim, pengolahan sampah, 

pengelolaan air, transportasi yang berkelanjutan dan pendidikan 

dan penelitian. Program tersebut merupakan adopsi dari UIGM 

yang selanjutnya dijadikan alat evaluasi diri sebagai kampus ramah 

lingkungan oleh Universitas Negeri Malang. Selain itu, demi 

terwujudnya kampus ramah lingkungan maka UM akan konsisten 

mensosialisasikan program tersebut kepada seluruh civitas 

akademika, masyarakat dan/atau warga sekitar Kampus UM. 

Dengan gerakan dan sosialisasi ini diharapkan akan terwujud pula  

perubahan prilaku ramah lingkungan yang merupakan 

salah satu cita-cita kampus hijau Universitas Negeri Malang.
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Selain Keputusan Rektor tentang kampus ramah lingkungan (green 

campus), ditahun yang sama juga dikeluarkan

keputusan rektor tentang larangan penggunaan plastik sekali 

pakai. Menanggapi Instruksi Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi (Menristek DIKTI) no 1 / M / INS / 2019 

tentang larangan penggunaan plastik kemasan air mineral 

kemasan atau Kantong plastik di binaan Menristek DIKTI, UM 

sudah mendistribusikan tumbler kepada seluruh staf untuk 

pemakaian sehari-hari dan penggunaan gelas dan dispenser 

sebagai pengganti air mineral kemasan untuk rapat. Semuanya 

dalam rangka mengurangi sampah anorganik di kampus. Selain 

itu, juga telah disiapkan draft kebijakan pengurangan area parkir, 

dan kebijakan gedung berkelanjutan pada pembangunan gedung 

di UM.   

2.2. Struktur Organisasi 

Tim Green Campus UM terdiri dari Dosen, Tenaga 

Kependidikan, dan Mahasiswa yang berdedikasi penuh dalam 

mewujudkan UM yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 

UM Green Campus berdiri di bawah naungan Pusat Kebencanaan, 

Mitigasi, dan Lingkungan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LP2M) UM. Struktur organisasi UM Green 

Campus 2020 adalah sebagai berikut: 

Pengarah: 

Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd. Rektor Universitas Negeri 

Malang  

 



 
  

8| Laporan Anual Pertama GC UM 2020   
 

Penanggung Jawab Umum dan Fasilitas:  

Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd, Wakil Rektor II Universitas 

Negeri Malang

Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan: 

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si, Ketua LP2M Universitas 

Negeri Malang 

 

Koordinator: 

Ardyanto Tanjung, S.Pd., M.Pd. Kepala Pusat Kebencanaan, 

Mitigasi, dan Linkungan (PKML),-LP2M, Universitas Negeri 

Malang 

 

Ketua Pelaksana 

Dr. Vivi Novianti 

 

Sekretaris: 

Yunita Rakhmawati, M.Kes. 

 

Anggota: 

Anie Yulistyorini, S.T., M.Sc., Ph.D.  

Septa Katmawantu, S. Gz., M. Kes 

Dr. Ir. Henri Siswanto, M.T. 

Fauzi Akhbar Anugrah, S.Si., M.Si. 

Dr. Robi Kurniawan, S.Si., M.Si. 

Alfyananda Kurnia Putra, S.Pd., M.Pd 

Drs. Amin Sidiq, MPd. 

Drs. Purwanto 

Faul Hidayatunnafiq, S.Kom 

Sugiyanto 

Mudrik 

Dr. Ahmad Munjin Nasih, M.Ag 

Yusniawati, S.Pd. 

Prihatini Retraningsih, S.E. 
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Green Campus UM juga didukung oleh Tim Mahasiswa yang 

tergabung dalam internship mahasiswa green campus dengan 

susunan sebagai berikut:  

 

Website Manager 

Muhammad Rizieq Fahmi 

Rivaldi Rizalul Akhsan 

 

Graphic Designer 

Aprillya Nur Aini 

Daffa’ Rizal Dzulfaqaar Alauddin 

 

Social Media and Content Writer Specialist 

Fika Cahya Lovely 

Melinda Meganagatha Rosbella Devy 
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BAB III  

KEGIATAN GREEN CAMPUS UM PADA 2020 

 

3.1. Lokakarya UIGM  

Pada 10 Maret 2020, Green Campus Universitas Negeri 

Malang mengadakan Lokakarya UI Green Metric (UIGM). Maksud 

diadakannya lokakarya ini adalah agar Tim GC UM yang 

terbentuk tahun 2020 mengerti seluk beluk UIGM yang telah 

diikuti UM sejak 2016. Pemateri adalah Dr. Nyoman Suwartha 

yang merupakan wakil ketua UIGM.   

Undangan lokakarya ini meliputi Ketua LP2M, Para 

Dekan, Direktur Pascasarjana, Sekretaris LP2M, Para Kepala 

Pusat, Ketua UKM, Komandan Resimen Mahasiswa, dan Para 

Ketua BEM di lingkungan Universitas Negeri Malang (Gambar 

3.1). Pimpinan hingga organisasi mahasiswa dilibatkan dalam 

lokakarya ini agar seluruh komponen sivitas akademika 

mengetahui dan memahami tentang green campus UM dan UIGM, 

khususnya bagi Tim GC UM diharapkan paham dan berhasil 

menyusun kerangka kerja pengisian UI greenmetric 2020 dengan 

benar. 
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Gambar 3.1. Lokakarya UIGM di Universitas Negeri Malang 

Dari lokakarya ini, Dr. Nyoman Suwartha 

menyampaikan bahwa Universitas Negeri Malang telah mengikuti 

UIGM sejak 2016. Tidak ada update data sejak saat itu, sehingga 

data 2016 selalu digunakan untuk tahun berikutnya hingga 2019. 

Hal ini menyebabkan peringkat UM di UIGM terus menurun. 

Sejak 2016-2019 peringkat UM di UIGM di tingkat dunia secara 

berturut-turut adalah 470 dari 515 universitas di suluruh dunia 

yang mengikuti UIGM, 566/619, 617/719 dan 717/770. 

Sedangkan ditingkat nasional sebagai berikut, peringkat ke 46 dari 

49 PT di Indonesia yang mengikuti UIGM, 54/57, 48/66 dan 

57/77. Kondisi ini menjadi catatan khusus bagi TIM GC UM 

yang dibentuk tahun 2020.  
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Dalam lokakarya ini juga dijelaskan indikator dari tiap 

kategori yang diminta dalam UIGM 2020. Pada tahun 2010, 23 

indikator digunakan dalam lima kategori untuk menghitung skor 

peringkat. Pada tahun 2011, 34 indikator digunakan. Kemudian 

pada tahun 2012 indikator “smoke free and drug free campus 

environment” dihapus, dan menggunakan 33 indikator untuk 

mengevaluasi kampus hijau. Pada tahun 2012, indikator 

dikelompokkan ke dalam 6 kategori termasuk kriteria pendidikan. 

Salah satu perubahan yang dipertimbangkan adalah pembentukan 

kategori baru untuk pendidikan dan penelitian keberlanjutan. 

Pada tahun 2015, bertemakan jejak karbon, ditambahkan dua 

pertanyaan yang terkait dengan masalah ini di bagian energi dan 

perubahan iklim.  

Perubahan besar dalam metodologi dilakukan pada 

tahun 2017 dengan mempertimbangkan tren baru dalam isu-isu 

keberlanjutan. Pada 2018, temanya adalah Universities, Impacts, 

and Sustainable Development (SDGs). Ditambahkan opsi 

jawaban rinci pada total area kampus yang tercakup dalam hutan, 

menanam vegetasi, penyerapan air di samping hutan dan 

menanam vegetasi, penggunaan peralatan yang efisien energi, 

implementasi smart building, rasio produksi/produksi energi 

terbarukan terhadap total penggunaan energi per tahun, elemen 

dari implementasi green building, program pengurangan emisi gas 

rumah kaca, semua kriteria limbah dan air, rasio area parkir 

terhadap total area kampus, inisiatif transportasi untuk 

mengurangi kendaraan pribadi di kampus, program transportasi 

yang dirancang untuk membatasi atau mengurangi area parkir di
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 kampus, layanan antar-jemput, kendaraan emisi nol dan 

kebijakan pejalan kaki di kampus, dan keberadaan situs web yang 

dikelola universitas. Selain itu, juga ditambakhan pertanyaan baru 

tentang kriteria pendidikan, yaitu keberadaan laporan 

keberlanjutan yang diterbitkan. Pertanyaan tentang sepeda diubah 

menjadi Zero Emission Vehicles dengan mempertimbangkan 

transportasi hijau yang terkait dengan universitas di seluruh dunia. 

Hal yang baru dalam pemeringkatan 2019 adalah perubahan 

pilihan kuesioner dan penjelasan lebih lanjut mengenai indikator 

smart building. Direncanakan pada tahun 2021 akan ada tambahan 

kategori terkait dengan ekonomi, sosial dan budaya.  

3.2. Persiapan UM di UI Greenmetrics (UIGM) 2020   

Tim GC UM melaksanakan koordinasi rutin yaitu satu 

kali dalam seminggu. Koordinasi bisa lebih dari satu kali dalam 

seminggu jika ada hal-hal yang perlu dibahas dengan lebih detail 

atau ketika ada event tertentu. Selama masa pandemi, koordinasi 

tetap dilaksanakan dengan kombinasi antara rapat secara virtual 

maupun tatap muka langsung. Pada tahun ini, tim khusus 

memfokuskan pada persiapan UM mengikuti UIGM 2020. 

Dengan penjelasan dan pemahaman yang diperoleh melalui 

Lokakarya UIGM, tim mulai melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap kegiatan dan program yang telah berjalan sekaligus 

mengidentikasi seluruh potensi, peluang, kendala dan tantangan 

(Gambar 3.2).   
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Gambar 3.2. Koordinasi rutin tim GC UM 

Tim mempersiapkan borang untuk mendaftarakan UM 

di UIGM. Hasil analisis tim terhadap isian data UM di UIGM 

menunjukkan bahwa terdapat kegiatan, program, dan pengelolaan 

yang belum dimasukkan dalam UIGM pada tahun sebelumnya. 

Untuk itu, dilakukan identifikasi dan pengelolaan data/informasi. 

Informasi dan data diperoleh dari seluruh unit kerja. Tim GC UM 

juga melakukan lokakarya kepada perwakilan unit kerja dan pusat 

dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam UIGM 

(Gambar 3.3). Lokakarya ini bertujuan untuk mensosialisasikan
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Universitas Negeri Malang sebagai kampus hijau sekaligus 

memberi pemahaman tentang isian data yang diminta dari seluruh 

unit kerja. Masing-masing unit akan melaporkan data yang ada 

dan tidak ada baik program, kebijakan, gerakan, dll sesuai dengan 

indiaktor UIGM. Hal ini juga merupakan “tools” atau alat 

evaluasi diri di seluruh unit kerja di UM.  

 

Gambar 3.3. Lokakarya UM Green Metric 2020 

Borang yang diisikan unit sesuai dengan kategori dan 

indikator yang terdapat pada UIGM yaitu: 

1. Penataan dan Infrastruktur dengan 18 indikator  

2. Energi dan Perubahan Iklim dengan 12 indikator  

3. Limbah dengan 6 indikator  

4. Air dengan 4 indikator  

5. Transportasi dengan 17 indikator  

6. Pendidikan dan Penelitian dengan 12 indikator  

Sehingga secara keseluruhan terdapat 69 

indikator/pertanyaan dalam UIGM, dan 41 diantaranya 
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membutuhkan evidence/bukti. Bukti yang diminta berupa 

gambar yang disertai dengan deskripsi dan informasi yang 

mendukung seperti website. Tim GC UM melakukan pemilahan 

antara kebutuhan data yang ada di fakultas, di pusat dan di Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) (Lampiran I). Tim juga memberi contoh 

evidence yang diminta pada beberapa indikator yang memerlukan 

bukti (Lampiran II). Antara kuesioner fakultas dengan UPT yang 

membedakan adalah pada UPT tidak ada dicantumkan pertanyaan 

kategori 6 yaitu pendidikan dan penelitian. Sedangkan data yang 

dipusat antara lain biaya pengeluaran untuk listrik, informasi 

tentang UKM mahasiwa ditingkat pusat dan jurusan serta fakultas 

yang terkait dengan kampus ramah lingkungan, jumlah sepeda, 

transportasi (bis dan minibus) yang dimiliki UM beserta teknologi 

yang digunakan. 

Mengutip dari Petunjuk UIGM tahun 2019. Berikut 

masing-masing penjelasan dari tiap kategori: 1) Penataan dan 

infrastruktur kampus akan memberikan gambaran umum 

kecenderungan kampus terhadap lingkungan yang hijau. Indikator 

ini akhirnya juga akan menunjukkan sebuah kampus layak disebut 

kampus hijau atau tidak. Tujuannya adalah untuk memicu 

universitas peserta untuk menyediakan lebih banyak ruang 

terbuka hijau untuk penghijauan dan menjaga lingkungan 

sekaligus energi yang berkelanjutan. 2) Perhatian universitas 

terhadap penggunaan energi dan masalah perubahan iklim 

menjadikan indikator ini sebagai indikator dengan bobot tertinggi 

dalam pemeringkatan UI GreenMetric. Dalam kuesioner ini kami
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 mendefinisikan beberapa indikator untuk bidang tertentu yang 

menjadi perhatian, yaitu penggunaan peralatan hemat energi, 

implementasi smart building/automation building/intelligent 

building, kebijakan penggunaan energi terbarukan, total 

penggunaan energi listrik, program konservasi energi, elemen dari 

green building, adaptasi terhadap perubahan iklim dan program 

mitigasi, kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca dan jejak 

karbon.  

Dengan adanya indikator-indikator tersebut, universitas 

diharapkan untuk meningkatkan upaya mereka dalam efisiensi 

energi di gedung-gedung mereka dan agar lebih peduli tentang 

sumber daya alam dan energi. 3) Kegiatan pengolahan limbah dan 

daur ulang adalah faktor utama dalam menciptakan lingkungan 

yang berkelanjutan. Kegiatan dari staf dan mahasiwa di dalam 

kampus akan memproduksi banyak sekali limbah. Oleh karena itu 

beberapa program daur ulang dan pengolahan limbah perlu 

menjadi perhatian pihak kampus, seperti program daur ulang, 

pengolahan limbah organik, pengolahan limbah anorganik, 

penanganan limbah beracun, pembuangan limbah kotoran, 

kebijakan guna mengurangi penggunaan kertas dan plastik di 

kampus. 4) Penggunaan air di kampus merupakan indikator 

penting lainnya dalam UI GreenMetric. Tujuannya adalah untuk 

mendorong kampus untuk mengurangi penggunaan air, 

meningkatkan program konservasi, dan melindungi habitat. 

Kriteria pada indikator ini di antaranya meliputi program 
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konservasi air, program daur ulang air, penggunaan peralatan 

hemat air, dan penggunaan air olahan. 5) Sistem transportasi 

memegang peranan penting atas emisi karbon dan tingkatan 

polusi di kampus. Kebijakan transportasi guna membatasi jumlah 

kendaraan bermotor, penggunaan bus kampus, dan penggunaan 

sepeda akan mendorong sebuah lingkungan yang lebih sehat. 

Kebijakan pejalan kaki akan mendorong para mahasiswa dan 

pegawai untuk berjalan di sekitar kampus dan menghindari 

pemakaian kendaraan pribadi. Penggunaan transportasi publik 

yang ramah lingkungan akan menurunkan bekas pencemaran 

karbon di sekitar kampus.  

Informasi yang diperoleh dari unit kerja juga dilakukan 

konfirmasi kembali ke pimpinan unit kerja dan pusat. Data yang 

diterima dari seluruh unit kerja selanjutnya menjadi exsisting data 

UM untuk dilengkapi dan diperbaiki serta ditingkatkan melalui 

program kerja pada tahun berikutnya.  

UM telah mengikuti UIGM sejak 2016 data belum 

mengupdate data kembali sejak tahun tersebut. Hal ini menjadi 

penyebab tidak adanya progress data UM di UIGM yang 

berdampak pada peringkat UM yang berada di kluster perunggu 

(kluster terbawah) selama mengikuti UIGM. Diharapkan tahun 

2020 ini data UM di UIGM lebih baik dan lebih lengkap yang 

merupakan hasil kerja seluruh unit kerja, pusat dan tim GC dalam 

melengkapi borang yang ada.  
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3.3. Sosialisasi Kampus Hijau di Masa Pandemi 

Dunia mengalami pandemi covid-19 sejak Desember 

2019 hingga saat ini. Oleh karena itu, sosialiasi kampus hijau 

gencar dilakukan melalui web dan berbagai  media sosial . 

Informasi Universitas Negeri Malang sebagai kampus hijau 

tersedia di web: http://greencampus.um.ac.id/. Media sosial yang 

digunakan antara lain FB, Instagram, Twiter. Berikut beberapa 

contoh sosialisasi dan ajakan mewujudkan lingkungan yang 

berkelanjutan melalui instagram (Gambar 3.4). 

Di masa pandemi ini, tim GC juga memanfaatkan 

momen agar sivitas akademika menjadi lebih dekat dengan alam 

dan mengenal lingkungan dengan banyaknya waktu tersedia. Salah 

satunya dengan mengadakan lomba esai untuk seluruh mahasiswa 

UM. Event ini juga digunakan untuk mengetahui pemikiran, ide 

dan gagasan mahasiswa tentang lingkungan dan kampus hijau. 

 

http://greencampus.um.ac.id/
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Gambar 3.4. Sosialisasi dan Ajakan Mewujudkan Lingkungan 

Berkelanjutan Melalui Media Sosial 

 

Selain lomba esai, tim GC UM juga mengadakan lomba 

desain logo GC UM, dengan peserta adalah sivitas akademik UM 

dengan tujuan karya yang dihasilkan dan akan digunakan sebagai 

logo GC UM merupakan hasil dari sivitas akademik UM (Gambar 

3.5). Lomba ini diikuti oleh 195 peserta dengan rincian: peserta 

desain logo adalah 120 orang dan esai sejumlah 75 orang.  

 

Gambar 3.5. Lomba Esai dan Desain Logo GCUM
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Penilaian esai meliputi: 

1. Orisinalistas karya (bobot 20%) 

2. Kesesuaian dengan tema (10%) 

3. Rasionalitas ide (20%) 

4. Dasar teori dan argumentasi (20%) 

5. Tata bahasa dan struktur kalimat (15%) 

6. Penyajian: Tata letak dan kerapian (15%) 

Penilaian desain logo meliputi: 

1. Komposisi Gambar (15%) 

2. Keunikan Karya (20%) 

3. Komunikasi Gambar (15%) 

4. Ide/Gagasan (20%) 

5. Potensi Implementasi (20%) 

6. Kesesuaian dengan Visi Misi (15%) 

Sepuluh besar desain logo selanjutnya melalui tahap 

akhir berupa presentasi logo secara daring, dengan penilaian 

maksimal adalah 3.5, meliputi: 

1. Konsep (10%) 

2. Argumentasi Desain (10%) 

3. Rekomendasi Implementasi (15%) 

 Juri dari lomba esai adalah tim GC UM sedangkan juri 

desain logo adalah tim GC UM dan ketua tim branding 

Universitas Negeri Malang, yaitu Andreas Syah Pahlevi, S.Sn, 

M.Sn. Pemenang desain logo selanjutnya diberi pembimbingan 

oleh tim branding UM untuk pengembangan logo yang 

kemudian akan digunakan sebagai logo GCUM.  
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Berikut pemenang lomba esai dan desain logo: 

Esai 

Juara Judul Penulis Prodi 

1 Tantangan dan Upaya 
Pengelolaan Limbah Sampah di 
Lingkungan Universitas Negeri 
Malang dalam Mewujudkan UM 
Kampus Ramah Lingkungan  

Ana Nur 
Rokhimah 

Pendidikan 
Geografi 

2 Program Kampus Berkelanjutan 
dengan Efisiensi Energi dan 
Pembentukan Kader Konservasi 
Unit Kegiatan Mahasiswa 

Adib Susanto Pendidikan 
Geografi 

3 Kerjasama Mahasiswa dengan 
UMKM Daerah: Mengatasi 
Sampah Melalui Pemberdayaan 
Sirkulasi Ekonomi 

Ines Anugrah 
Bathari 

Pendidikan 
Geografi 

Harapan 
1 

Mendorong Keberhasilan UM 
Kampus Ramah Lingkungan 
Melalui Kebiasaan Baik 
Mahasiswa Selama Pandemi 
Covid-19 

Alvi 
Sulistianingsih 

Pendidikan 
Geografi 

Harapan 
2 

Manajemen Sumber Daya 
Mahasiswa Berkonsep P3K 
(Penggerak Peneliti Penulis-
Kreatif) sebagai Langkah 
Peningkatan Ranking UM pada 
UI Greenmetric 

Jasmine Nurul 
Izza 

Pendidikan 
Biologi 

Desain Logo 

Juara Desain Karya Prodi 

1 

 

Lucky 
Airlangga Al-
Bukhori 

Pendidikan 
Geografi 

2 dan 
favorit 

 

Daffa’ Rizal 
Dzulfaqaar 
Alauddin 

Biologi 

3 

 

Wahyu Budi 
Prasetya 

Pendidikan 
Sejarah 
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Berikut desain dan makna logo GCUM dari pemenang 1. 
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 Penyerahan hadiah dilakukan secara daring (Gambar 

3.6) dan luring (Gambar 3.7). Pelaksanaan secara luring 

dilaksanakan di Aula FMIPA dengan protokol covid-19. Kegiatan 

ini dihadiri oleh koordinator GC UM, perwakilan tim GC UM 

dan perwakilan pemenang. Jumlah orang dalam acara ini sengaja 

dibatasi untuk mematuhi protokol kesehatan. Acara ini dibuka 

oleh wakil ketua LP2M, Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, M.Ag. 

Kegiatan ini sekaligus dijadikan momen untuk menginformasikan 

prestasi UM di UIGM 2020 yang disampaikan oleh Ketua UIGM, 

Dr. Vivi Novianti (Gambar 3.8).  

 

 

Gambar 3.6. Penyerahan Hadiah Lomba Esai dan Desain Logo GCUM
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Gambar 3.7. Penyerahan Hadiah Oleh Koordinator GCUM, Ardyanto 
Tanjung, S.Pd., M.Pd., Kepada Perwakilan Pemenang 

 

 

Gambar 3.8. Penyampaian Prestasi GCUM di UIGM 2020 

3.4. Pembentukan UKM BHUMI 

 Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh tim 

internship mahasiswa GCUM diketahui bahwa mahasiswa 

Universitas Negeri Malang banyak melakukan gerakan hijau 

dengan bergabung dengan organisasi di luar kampus. Dari 59 
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responden yang mengisi kuesioner, 66,1%nya aktif berorganisasi 

di luar kampus dengan tema-tema organisasi tentang lingkungan 

(Tabel 3.1). Berdasarkan informasi tersebut, melalui tim GC UM 

dilakukan inisiasi pembentukan Unit Kerja Mahasiswa (UKM) 

guna memfasilitasi mahasiswa dengan passion lingkungan.  

Tim GC UM melakukan koordinasi langsung dengan 

seluruh mahasiswa yang tergabung dalam UKM untuk berdiskusi 

langsung tentang pembentukan UKM ini (Gambar 3.9). Pada 

November 2020, disepakati oleh mahasiswa yang tergabung 

dalam UKM ini untuk memberi nama BHUMI sebagai nama 

UKM. Bhumi sendiri kepanjangan dari Bersama Hijaukan UM 

dan Indonesia. Saat ini UKM Bhumi dalam proses administrasi 

dengan penyelesaian proposal dan pendaftaran di bidang tiga UM. 

Jumlah anggota awal UKM ini sebanyak 50 mahasiswa. Pimpinan 

Universitas sangat mendukung adanya UKM ini. Selain 

mendukung terwujudnya UM sebagai kampus hijau, UKM Bhumi 

juga akan mendukung kinerja UM di UIGM.  

Tabel 3.1. Jumlah Mahasiswa UM yang Tergabung dalam 
Organisasi Lingkungan 

Bidang Organisasi Jumlah Mahasiswa 

Energi dan Perubahan Iklim  8 
Pengelolaan Air 7 
Gaya Hidup Ramah Lingkungan  23 
Edukasi Lingkungan  26 
Advokasi lingkungan  2 
Pengelolaan Sampah 1 
Kepramukaan  1 
 1 
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Gambar 3.9. Koordinasi TIM GC UM dengan Mahasiswa untuk 
Pembentukan UKM Bhumi 

 

3.5. Usulan Sarana dan Prasana GC UM 

Berdasarkan hasil borang yang telah diterima dari unit kerja dan 

pusat, dapat teridentifikasi program, pengelolaan, kebijakan dan 

gerakan yang perlu dipertahankan, diperbaiki, ditingkatkan dan 

diadakan, termasuk usulan sarana dan prasarana (Sarpras) untuk 

mewujudkan kampus hijau di UM. Sebagian sarana dan prasarana 

yang telah ada juga diusulkan kembali untuk penambahan jumlah 

dan perbaikan yang sudah ada. Berikut adalah usulan TIM GC 

untuk tahun 2021 yang telah disampaikan pada Rapat Pimpinan 

pada 5 Agustus 2020. 



 
  

Laporan Anual Pertama GC UM 2020 |29 
 

Daftar Alat, Barang dan Fasilitas sesuai dengan Standar 

Green Campus UM 2020 

No. Nama Alat/Fasilitas Deskripsi 

1 Mesin pencacah daun 
dan ranting 

Mengolah secara mandiri daun dan 
ranting yang ada di kampus menjadi 
kompos. Selanjutnya, kompos akan 
digunakan sebagai pupuk tanaman 
yang ada di UM dan dijual. 
 

2 Mesin 
pencacah/penghancur 
plastik 

Menghancurkan botol plastik sekali 
pakai mejadi ukuran tertentu 
selanjutnya di jual kepada pihak ke-3. 

3 Lahan seluas 300 m2  Tempat pengolahan daun dan ranting 
menjadi kompos, dan pengolahan 
sampah plastik 

4 Tong/tempat sampah • Penambahan tempat sampah di 
beberapa titik di dalam kampus 

• Penggantian tempat sampah 
yang sudah rusak 

5 Instalasi Pengolahan Air 
Limbah (IPAL) 

• Sanitasi limbah domestik dengan 
kapasitas tertentu. 

• Sarana memastikan terkelolanya 
limbah di kampus dengan baik, 
juga dapat digunakan sebagi 
pusat pendidikan, tempat 
belajar,  misalnya di bidang 
Biologi, Teknik Kimia, Sipil dll.  

6 Embung atau cekungan 
penampung air hujan 

Cekungan yang digunakan untuk 
mengatur dan menampung suplai 
aliran air hujan serta untuk 
meningkatkan kualitas air di badan air 
yang terkait (sungai, danau). Embung 
digunakan untuk menjaga kualitas air 
tanah, mencegah banjir, estetika, 

hingga pengairan. Embung 
menampung air hujan di musim 
hujan dan lalu dapat 
digunakan kampus untuk mengairi 
tanaman dalam kampus di musim 
kemarau. 



 
  

30| Laporan Anual Pertama GC UM 2020   
 

7 Bor Biopori Pembuatan Lubang Resapan Air 
Hujan dan Pembuatan Kompos serta 
mengatasi banjir  

8 Sumur resapan • Salah 
satu rekayasa teknik konservasi 
air berupa bangunan yang dibuat 
sedemikian rupa sehingga 
menyerupai bentuk sumur gali 
dengan kedalaman tertentu yang 
berfungsi sebagai tempat 
menampung air hujan yang jatuh 
di atas atap bangunan/rumah 
atau daerah kedap air dan 
meresapkannya ke dalam tanah.  

• sebagai pengendali banjir, 
melindungi dan memperbaiki 
(konservasi) air tanah, serta 
menekan laju erosi. 

9 Stasiun pengisian air siap 
minum (water dispenser)  

• Untuk memenuhi kebutuhan air 
minum bersih bagi warga UM.  

• Kedepan air langsung minum ini 
diharapkan dapat menggantikan 
konsumsi air minum kemasan di 
lingkungan UM. 

10 Penambahan jumlah 
sepeda (mekanik) 

• sarana transportasi kampus yang 
baru di dalam lingkungan untuk 
menciptakan suasana kampus yang 
lebih hijau, sejuk, dan tenang jauh 
dari suara bising kendaraan.  

• Paling utama adalah mengurangi 
polusi, ramah lingkungan, hemat 
energi, dan hemat biaya perawatan 
dan operasional.  

• Dengan program ini diharapkan 
menstimulasi setiap civitas 
akademika UM untuk sadar 
lingkungan dengan beralih untuk 
menggunakan kendaraan yang 
ramah lingkungan dan hemat 
energi. 
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11 Mesin peminjaman 
sepeda 

• Mempermudah pengguna dalam 
peminjaman sepeda 

• Menjaga keamanan sepeda 

12 Pemasangan lokasi 
penampungan sepeda 
atau shelter sepeda 

• Tempat meletakkan sepeda yang 
aman  

• Stasiun sepeda 

13 Jalur sepeda • jalur yang khusus diperuntukkan 
untuk lalu lintas untuk 
pengguna sepeda 

• dipisah dari lalu lintas kendaraan 
bermotor untuk meningkatkan 
keselamatan lalu lintas 
pengguna sepeda 

14 CCTV di jalan kampus 
UM dan di gedung UM 

• Sistem kamera keamanan  

• memberikan perlindungan 
terhadap kemungkinan ancaman 
pencurian dan kejahatan lainnya.  

• Meningkatkan keamanan dalam 
kampus 

15 Penerangan Jalan 
Kampus (PJK) tenaga 
surya 

• Penerangan jalan menggunakan 
daya listrik yang disuplai oleh 
sistem mandiri dan didapatkan dari 
energi matahari.  

• Keunggulan: ramah lingkunan 
dan bebas dari polusi, sumber 
energi tidak terbatas, tidak 
merusak dalam membangun 
jaringan listrik, tidak akan 
membayar sepeserpun untuk 
pencahayaan di luar ruangan 

16 Panel surya untuk 
menyalakan videotron 

• Videotron UM dinyalakan 
menggunakan daya listrik yang 
disuplai oleh sistem mandiri dan 
didapatkan dari energi matahari.  

• Keunggulan: ramah lingkunan 
dan bebas dari polusi, sumber 
energi tidak terbatas, tidak 
merusak dalam membangun 
jaringan listrik, tidak akan 
membayar sepeserpun untuk 
pencahayaan di luar ruangan 
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17 Kran wastafel otomatis air keluar otomatis, 
sehingga penggunaan air akan 
semakin hemat.  

18 Pengering tangan (Hand 
dryer) 

• alat yang digunakan untuk 
mengeringkan tangan sesudah 
mencuci tangan 

• lebih praktis dan membuat 
tangan lebih cepat kering 
daripada harus membuang 
banyak tisu. 

19 Sistem lampu/penerang 
otomatis dengan sensor 
gerak atau suhu.  

• Lampu penerangan ruangan akan 
menyala sendiri apabila ada 
orang dalam ruangan, dan akan 
padam dengan sendirinya bila 
orang tersebut keluar ruangan. 
Sensor intensitas cahaya ini akan 
diaplikasikan sebagai saklar 
otomatis. 

• Efektif dan efisien untuk 
menghindari lampu yang 
menyala sia-sia tanpa ada 
aktifitas. 

• menghindari pemborosan energi 
listrik. 

20 Security Alarm System • Suatu alat atau mekanisme yang 
di rancang untuk mengamankan 
atau memberikan peringatan dini 
baik kepada petugas security, 
pimpinan, dan penghuni jika 
terjadi penyusupan , perampokan 
, Emmergency , kebakaran atau 
adanya orang lain yang 
memasuki area yang telah di 
proteksi melalui bunyi sirine atau 
informasi langsung melalui HP / 
Telephon atau Central 
Monitoring System. 

• Sensor akan memberikan trigger 
alarm apabila ada penyusup yang 
masuk melalui pintu atau Jendela 
yang sudah di proteksi dengan 
sensor 



 
  

Laporan Anual Pertama GC UM 2020  |33 
 

21 Pemancar kualitas udara 
dalam ruangan. 

Pemancar kualitas udara mengukur 
CO2, suhu dan kelembaban relatif 
udara 

22 Pemasangan dan 
perbaikan rambu lalu 
lintas dalam kampus 

berfungsi sebagai peringatan, 
larangan, perintah atau petunjuk bagi 
pemakai jalan. 

 

23 Jalur/jalan untuk 
disabilitas: 
Guiding block.  
 

Fasilitas ini berperan sebagai jalur 
penuntun dan petunjuk bagi 
disabilitas khususnya tunanetra, 
dengan menggunakan ubin 
berwarna kuning dengan garis 
lurus dan bertekstur bulat 

24 Jalur/jalan untuk 
disabilitas: 
Ramp 
 

Fitur pengganti tangga yang 
biasanya digunakan lansia atau 
penyandang disabilitas untuk naik 
ke tempat yang lebih tinggi 

25 Gazebo untuk perokok Tempat atau spot yang dapat 
digunakan oleh para perokok untuk 
merokok.  Sehingga tidak boleh ada 
lagi perokok yang merokok di dalam 
ruangan dan gedung kampus. 

 

26 Pembuatan roof garden taman atap berfungsi untuk 
meningkatkan luas ruang terbuka 
hijau dalam kampus, meningkatkan 
daya tahan atap/bagian atas 
bangunan, mengurangi Kebisingan, 
penurun suhu udara, sebagai taman, 
mengurangi debu dan asap, 
menambah estetika/keindahan. 

27 Pembuatan taman 
vertikal  

• Sering disebut pula dengan dinding 
hijau (green wall), dinding 
hidup, biowalls, atau ecowalls adalah 
metode bercocok tanam dengan 
menggunakan lahan yang sempit 
dan terbatas dengan menggunakan 
dinding atau ruang secara vertikal 
dengan menutupinya dengan 
tumbuhan yang tumbuh di 
atas media tanam. 

• untuk meningkatkan luas ruang 
terbuka hijau dalam kampus 
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3. 6. Capaian Tim GC UM 2020  

Selama satu tahun ini, tim GC UM telah bekerja dengan 

maksimal, efektif dan efisien. Meskipun di tengah pandemi tim 

GC UM berupaya untuk terus produktif. Hal ini terlihat dari 

capaian tim GC UM 2020 (Tabel 3.2). Salah satu capaian terbesar 

GCUM di 2020 adalah membawa UM sebagai 30 Perguruan 

Tinggi Berkelanjutan Terbaik di Indonesia (Gambar 3.10-3.20). 

UM yang selama 4 tahun berurut-turut berada di posisi 30 

terbawah, di tahun 2020 ini berada di posisi 30 teratas nasional 

(Tabel 3.3). 

 

Gambar 3.10. Pengumuman UIGM 2020
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Gambar 3.11. Sertifikat UM sebagai Universitas Berkelanjutan ke 26 dari 

88 Universitas di Indonesia 

 

Gambar 3.12. Sertifikat UM sebagai Universitas Berkelanjutan ke 345 

dari 912 Universitas di Dunia
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Gambar 3.13. Score Total yang Diperoleh UM di UIGM 2020 

 

Gambar 3.14. Ranking UM pada Tiap Kategori UIGM di Tingkat 

Nasional dan Internasional



 
  

Laporan Anual Pertama GC UM 2020 |37 
 

 

Gambar 3.15. Rincian Hasil UM di UIGM Kategori 1. Penataan dan 

Infrastruktur 

 

Gambar 3.16. Rincian Hasil UM di UIGM Kategori 2. Energi dan 

Perubahan Iklim
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Gambar 3.17. Rincian Hasil UM di UIGM Kategori 3. Limbah 

 

Gambar 3.18. Rincian Hasil UM di UIGM Kategori 4. Air
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Gambar 3.19. Rincian Hasil UM di UIGM Kategori 5. Transportasi 

 

 
Gambar 3. 20. Rincian Hasil UM di UIGM Kategori 6. Pendidikan
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Tabel 3.3. Ranking UM di UIGM Pada Tingkat Nasional 

dan Dunia 2016-2020 

Tahun Nilai 
Ranking Jumlah Peserta 

Kluster 
Nasional Dunia Nasional Dunia 

2016 2603 46 470 49 515 Bronze 
2017 2718 54 566 57 619 Bronze 
2018 3125 48 617 66 719 Bronze 
2019 2525 57 717 77 770 Bronze 
2020 5900 26 345 88 912 Silver 

 

Isian GC UM di UIGM 2020 dan sertifikat dari UI 

tersedia pada link berikut ini: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1z1_ua5r-O0aTKAjv3NQrq-
8v22H91j39?usp=sharing 

 

Kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan tim GCUM 

dan seluruh sivitas akademik UM menghasilkan capaian yang 

ditargetkan. Capaian ini bukan merupakan tujuan akhir UM, 

tujuan sebenarnya adalah adanya perubahan perilaku dari seluruh 

warga UM sebagai upaya sadar untuk mewujudkan UM sebagai 

kampus ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan menjadi contoh 

bagi lingkungan sekitarnya.  

Saat ini UIGM digunakan oleh UM sebagai “tools” atau 

alat evaluasi diri dalam pengelolaan kampus. Dengan indikator 

yang ada, dapat diketahui hal-hal yang sudah dimiliki, yang belum 

ada, yang perlu diperbaiki, dan yang perlu ditingkatkan. Dari 

UIGM ini pula perguruan tinggi bisa saling belajar dan meniru hal 

baik untuk mewujudkan keberlanjutan di lingkungan kampus. 

Diharapkan suatu saat, UM dapat membuat alat evaluasi sendiri.

https://drive.google.com/drive/folders/1z1_ua5r-O0aTKAjv3NQrq-8v22H91j39?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z1_ua5r-O0aTKAjv3NQrq-8v22H91j39?usp=sharing
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Tabel 3.2. Capaian tim GCUM 2020  
No Kegiatan Tujuan Pelaksanaan Capaian 

1 Melaksanakan 
Workshop UI 
greenmetric  

Mengetahui UIGM 
dan kondisi UM di 
UIGM.  

Selasa, 10 Maret 
2020,  
Pukul 09.00-16.00 
WIB 
Aula Graha 
Rektorat Lt.9, 
Universitas Negeri 
Malang   

Pemahaman tim GC UM 
terhadap UIGM dan kondisi 
dan posisi UM di UIGM 

2 Presentasi GC 
UM di Rapim  

1. Menyampaikan 
progress GC 
UM 2017-2019 

2. Permohonan 
kepada Rektor 
UM untuk 
menginstruksika
n unit (fakultas, 
UPT dan pusat) 
melakukan 
pengisian data 
GC UM 

Rabu, 11 Maret 
2020, 
Pukul 09.00-09.30 
WIB.  
Ruang rapat Lt. 8 
Grarek, UM 

Surat Instruksi Rektor kepada 
pimpinan fakultas, direktur 
pasca, dan UPT untuk mengisi 
borang GCUM 

3 Lokakarya 1. 
Pendampingan 
pengisian 
kuesioner GC 
UM 
 

Menjelaskan 
maksud pertanyaan 
yang tercantum 
dalam kuesioner 
GCUM kepada 
perwakilan GC di 
tiap unit kerja 

Rabu-Kamis, 15-16 
Juli 2020  
Pukul 08.00-14.00 
Aula FIS, 
Universitas Negeri 
Malang  

Pemahaman dan persamaan 
persepsi terhadap pertanyaan 
dalam UIGM oleh perwakilan 
GC di tiap unit kerja. 

4 Lokakarya 2. 
Pendampingan 
pengisian 
kuesioner GC 
UM 

Lanjutan: Follow 
up isian unit kerja  

Kamis, 13 
Agustusc2020  
Pukul 08.00-16.00 
Ruang rapat Lt.6 
Grarek, 
Universitas Negeri 
Malang 

Terisinya borang GC UM dari 
unit kerja mengetahui 
kesulitan yang dialami oleh 
perwakilan unit saat pengisian 
kuesioner. 

5 Lokakarya 3. 
Pendampingan 
pengisian 
kuesioner GC 
UM 

Klarifikasi data 
isian unit oleh 
Kabag tiap unit 
kerja 
 

Kamis, 10 
September 2020 
Pukul 08.00-16.00 
Ruang rapat Lt.6 
Grarek, 
Universitas Negeri 
Malang. 

Terisinya borang GC UM dari 
unit kerja. Isian unit ada pada 
link berikut: 
http://bit.ly/DataUIGMUM2
020 
 

6 Pembentukan 
perwakilan GC 
UM di tiap unit 
kerja 

Koordinasi antar 
unit dalam 
penyediaan data 
GCUM 

03 Agustus 2020 - 
31 Desember 2020 

SURAT TUGAS Ketua LP2M 
Nomor 
3.8.70/UN32.14/KP/2020 
kepada 22 orang perwakilan 
unit kerja sebagai Sebagai Tim 
Pengisian UM GreenMetric: 
https://drive.google.com/driv
e/folders/1z1_ua5r-
O0aTKAjv3NQrq-
8v22H91j39?usp=sharing  

http://bit.ly/DataUIGMUM2020
http://bit.ly/DataUIGMUM2020
https://drive.google.com/drive/folders/1z1_ua5r-O0aTKAjv3NQrq-8v22H91j39?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z1_ua5r-O0aTKAjv3NQrq-8v22H91j39?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z1_ua5r-O0aTKAjv3NQrq-8v22H91j39?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z1_ua5r-O0aTKAjv3NQrq-8v22H91j39?usp=sharing
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7 Pembuatan draft 
larangan 
penggunaan 
plastik sekali 
pakai 

Upaya 
meminimalkan 
penggunaan plastik 
satu kali pakai di 
lingkungan UM 

Rakor mingguan, 
Rabu.  
Pukul 12.00-14.00 
Ruang rapat Lt.6 
Grarek, 
Universitas Negeri 
Malang  
 

Keputusan Rektor UM 
Nomor 
14.9.130/UN32/OT/2020 
Tentang Larangan 
Penggunaan Kemasan 
Makanan dan/atau Minuman 
Berbahan Plastik Sekali Pakai 
dan/atau Kantong Plastik di 
Lingkungan Universitas 
Negeri Malang  
Link: 
http://greencampus.um.ac.id/
2020/11/02/larangan-
penggunaan-kantong-plastik/ 

8 Pembuatan draft 
UM sebagai 
Kampus Ramah 
Lingkungan  

Legalitas UM 
sebagai kampus 
ramah lingkungan  

Rakor mingguan, 
Rabu.  
Pukul 12.00-14.00 
Ruang rapat Lt.6 
Grarek, 
Universitas Negeri 
Malang  
 

Keputusan Rektor UM 
Nomor 
15.7.23/UN32/OT/2020 
Tentang Kampus Ramah 
Lingkungan (Green Campus) 
2020-2023 Universitas Negeri 
Malang. 
Link: 
http://greencampus.um.ac.id/
wp-
content/uploads/2020/09/S
K-Kampus-Ramah-
Lingkungan.pdf 

9 Pembuatan draft 
aturan area 
pengurangan 
parkir 

Upaya UM untuk 
membatasi atau 
mengurangi area 
parkir di 
lingkungan UM 

Rakor mingguan, 
Rabu.  
Pukul 12.00-14.00 
Ruang rapat Lt.6 
Grarek, 
Universitas Negeri 
Malang 

Draft Instruksi Rektor UM 
tentang Kebijakan Pembatasan 
Lahan Parkir di Lingkungan 
Universitas Negeri Malang  

10 Pembuatan draft 
aturan rencana 
pembangunan 
gedung UM 
yang 
berkelanjutan 

Setiap 
pembangunan 
gedung dan 
infrastruktur 
lainnya di UM 
dirancang dengan 
memperhatikan 
keberlanjutannya 
(sustainability) 

Rakor mingguan, 
Rabu.  
Pukul 12.00-14.00 
Ruang rapat Lt.6 
Grarek, 
Universitas Negeri 
Malang  
 

Draft Instruksi Rektor UM 
Tentang Kebijakan 
Pembangunan dengan 
Memperhatikan Prinsip 
Keberlanjutan di Lingkungan 
Universitas Negeri Malang 

11 Recruitmen 
mahasiswa 
Internship GC 
UM 

Pelibatan 
mahasiswa untuk 
mendukung 
kegiatan GC UM 

Juli 2020 Terbentuknya tim mahasiswa 
Internship GC UM sebagai 
pengelola website, email, dan 
menyebarluaskan informasi 
GC di media sosial 
(Instagram, twitter, facebook). 

12 Pembuatan 
website GCUM  

Memiliki media 
informasi yang 
dapat diakses oleh 
semua orang 

Juli 2020 Website green campus UM 
dengan alamat: 
http://greencampus.um.ac.id/ 

http://greencampus.um.ac.id/2020/11/02/larangan-penggunaan-kantong-plastik/
http://greencampus.um.ac.id/2020/11/02/larangan-penggunaan-kantong-plastik/
http://greencampus.um.ac.id/2020/11/02/larangan-penggunaan-kantong-plastik/
http://greencampus.um.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/SK-Kampus-Ramah-Lingkungan.pdf
http://greencampus.um.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/SK-Kampus-Ramah-Lingkungan.pdf
http://greencampus.um.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/SK-Kampus-Ramah-Lingkungan.pdf
http://greencampus.um.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/SK-Kampus-Ramah-Lingkungan.pdf
http://greencampus.um.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/SK-Kampus-Ramah-Lingkungan.pdf
http://greencampus.um.ac.id/
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13 Pengajuan 
sarpras dan dana 
penelitian terkait 
GC UM untuk 
tahun 2021 
 

Revitalisasi Sarpras 
UM untuk 
mewujudkan UM 
sebagai Kampus 
Ramah 
Lingkungan dan 
meningkatkan 
ranking UM di 
UIGM tahun 2021.  

Disampaikan di 
Rapim. 
Rabu, 5 Agustus 
2020 
Pukul 09.00-09.15 
WIB. 
Ruang rapat Lt. 9 
Graha rektorat.  

Tersampaikannya usulan 
sarpras dan dana penelitian 
GCUM kepada pimpinan UM  

14 Lomba Esai dan 
desain logo 
GCUM 

Mengetahui 
pemahaman, 
usulan dan ide 
kreatif dari sivitas 
akademik UM 
untuk mewujudkan 
UM sebagai 
kampus ramah 
lingkungan. 
 

8 September – 2 
Desember 2020 
 

1. Tim GC UM mengetahui 
pemahaman, usulan dan 
ide kreatif dari sivitas 
akademik UM untuk 
mewujudkan UM sebagai 
kampus ramah 
lingkungan. 

2. UM memiliki logo GC  
Informasi detail tersedia pada 
link: 
http://greencampus.um.ac.id/ 

15 Pembentukan 
UKM BHUMI 

Wadah organisasi 
dan kegiatan 
mahasiswa terkait 
lingkungan 

Agustus-Desember 
2020 

Terbentuknya UKM BHUMI 

16 Identifikasi, 
observasi, 
eksplorasi, 
kompilasi, 
analisis dan 
menyusun data 
GC UM. 

Memiliki data dan 
bukti yang baik 
dan benar untuk 
diisikan di UIGM 
2020  

Januari-Oktober 
2020 

1. Memiliki dokumentasi 
data GC UM yang 
selama tidak 
terdokumetasikan 

2. Mengetahui kondisi 
keberlanjutan yang sudah 
ada dan belum ada di UM 
untuk perbaikan ke 
depan. 

3. Mengetahui kekuatan, 
kelemahan, peluang dan 
ancaman GC UM. 

17 Mendaftarkan 
UM di UIGM 
dengan data 
yang lebih baik 
dari tahun 
sebelumnya 
 

Meningkatkan UM 
di UIGM 2020 

Jumat 30 Oktober 
2020  

1. Data UM tersubmit di 
UIGM tgl 30-10-2020 
jam 20.27 WIB. 

2. Senin, 7 Desember 2020 
Pukul 16.00-18.00 WIB 
pengumuman UIGM. 
Pukul 16.38 WIB 
diumumkan UM masuk 
dalam 30 Perguruan 
Tinggi Berkelanjutan 
Terbaik di Indonesia. 

3. Target UM di UIGM 
2020 tercapai: 1) 
Peringkat UM naik 
signifikan meloncati 31 
universitas dari posisi 57 
menjadi 26 pada tingkat 
nasional dan dari 717 
menjadi 345 pada tingkat 
dunia. 2) dari score 2525 

http://greencampus.um.ac.id/
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menjadi 5900. 3) dari 
posisi terendah (bronze) 
menjadi menengah 
(silver) 

18 Pembuatan 
laporan GC UM 

GC UM memiliki 
dokumentasi 
lengkap yang 
menjelaskan 
kegiatan dan 
capaian program 
selama satu tahun 
serta rencana 
program dan target 
tahun berikutnya. 

Oktober-
Desember 2020 

Laporan anual pertama 
GCUM.  

 

3.7. Tahapan Pengumpulan Data UM untuk UIGM 
2020 

1. Tim GC menyampaikan progress GC UM mulai 2017 hingga 

target capaian di 2020 di Rapim pada Rabu, 11 Maret 2020. 

2. Melalui Surat rektor tanggal 13 Mei 2020 tentang pengisian 

kuesioner GCUM 2020,  Kuesioner dalam bentuk google 

form disebarkan ke 9 fakultas dan 5 UPT pada tanggal 15 

Mei 2020. 

3. Laporan monitoring kuesioner GCUM 2020 di Rapim.  

4. Pendampingan pengisian kuesioner dengan perwakilan unit 

pada tanggal 15 dan 16 Juli 2020 (Tahap-1). Pendampingan 

dilakukan dikarenakan hingga batas waktu yang diberikan 

hanya beberapa unit kerja yang mengumpulkan sekaligus 

memberi penjelasan detail atas pertanyaan yang tercantum 

dalam kuesioner mengingat masih ada jawaban dari unit yang 

salah, kosong dan tanpa evidence akibat ketidaktahuan 

dan/atau ketidakpahaman terhadap pertanyaan.  

5. Pendampingan Tahap-2 dilakukan pada 12 dan 13 Agustus 

2020. Pendampingan tahap-2 dilakukan karena masih adanya 

isian yang belum lengkap dari unit. Hal ini salah satunya 

disebabkan oleh pergantian perwakilan tim GCUM di tiap 
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6. unit. Hal ini menyebabkan penjelasan selalu berulang dan 

kembali dari awal. Untuk mengatasi hal ini, keluarlah ST Tim 

Pengisian UM GreenMetricdari ketua LP2M No. 

3.8.70/UN32.14/KP/2020. Nama perwakilan unit ada pada 

link berikut: 

 https://drive.google.com/drive/folders/1z1_ua5r-

O0aTKAjv3NQrq-8v22H91j39?usp=sharing. 

7. Setelah diperoleh data dari perwakilan unit tgl 30 Agustus 

2020, tim GC melakukan pengecekan dan mengumpulkan 

seluruh data baik dari unit maupun pusat.  

8. Proses koreksi & permintaan perbaikan tim GC terhadap 

isian unit 1 – 15 September.  

9. Setelah data terkumpul pada  tanggal 9 Oktober 2020 

dilakukan workshop tahap-3 dengan mengundang para 

kabag. Tujuan dari workshop ini adalah melakukan cek ulang 

data oleh kabag masing-masing unit. 

10. Selanjutnya dilakukan koordinasi oleh tim GCUM untuk 

kembali mengkompilasi, menganalisis, mengisikan ke form 

UIGM, dilakukan pengecekan dan dilakukan simulasi 

perhitungan perkiraan score UM di UIGM 2020.  

11. Pada tanggal 30 Oktober 2020 dilakukan pengisian data GC 

UM di UIGM. Isian UM di UIGM tersedia pada link 

berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1z1_ua5r-

O0aTKAjv3NQrq-8v22H91j39?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1z1_ua5r-O0aTKAjv3NQrq-8v22H91j39?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z1_ua5r-O0aTKAjv3NQrq-8v22H91j39?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z1_ua5r-O0aTKAjv3NQrq-8v22H91j39?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z1_ua5r-O0aTKAjv3NQrq-8v22H91j39?usp=sharing
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BAB IV  

TARGET UM DI UIGM 2021 DAN UPAYANYA 

 

Upaya yang telah dilakukan tim GC UM 2020 telah 

memberikan capaian yang sesuai target di 2020. Data yang ada 

akan digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

UM sebagai kampus ramah lingkungan. Beberapa hal yang 

dilakukan antara lain, membuat program kerja di 2021, 

mengajukan sarana prasasarana untuk menunjang UM sebagai 

kampus ramah lingkungan. Perbaikan manajemen, kebijakan, 

program, dan rencana aksi kampus hijau 2021 (Tabel 4.1), 

diharapkan UM bisa masuk 15 besar di UIGM 2021.  

Tim GC UM 2020 berencana dan memprogram untuk 

tahun 2021, indikator Green campus UM diharapkan masuk dalam 

perankingan di UM. Setiap unit akan diranking. Perlu adanya 

kerjasama dengan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) terkait dengan penyediaan kuesioner yang sistematis dan 

pengumpulan data yang terorganisir dengan baik. Tim GCUM 

perlu melakukan pemilahan antara data yang tersedia di pusat, 

UPT dan Fakultas. Dengan adanya pemeringkatan ini, unit akan 

berbenah, data menjadi lebih lengkap dan yang terpenting, semua 

warga UM menjadi terlibat.  

Tabel 4.1. Rencana Aksi UM Kampus Hijau 2021 

Kategori Gerakan 

Penataan dan Infrastruktur - Meningkatkan Penyediaan water fountain 

- Penyediaan jalur khusus sepeda di dalam 
kampus 

- Perbaikan rambu jalan  

Energi dan Perubahan Iklim - Mengembangkan Rencana Manajemen 
Karbon, termasuk ketentuan untuk 
mitigasi karbon dan teknologi terbarukan 
di lokasi. 

- Melakukan pemantauan energi di dalam 
gedung, dan jalan kampus  



 
  

Laporan Anual Pertama GC UM 2020  |47 
 

Limbah - Mengelola sampah organik dengan 
kapasitas yang lebih besar.  

- Mengelola sampah anorganik 

Air - Menambah dan mengelola sumur resapan 

- Mengelola kolam trapesium 

- Konservasi pohon dan tanaman di area 
kampus dan sekitarnya 

Transportasi  - Memulai gerakan bersepeda dalam kampus 

- Meningkatkan jumlah sepeda dalam 
kampus 

Pendidikan dan Penelitian - Berkoordinasi dengan LP3 dalam 
melaksanakan strategi akademik yang  
berkelanjutan 

- Berkoordinasi dengan LP2M terkait 
dengan dana penelitian dengan tema 
berkelanjutan  

- Edukasi masyarakat di sekitar kampus UM: 
Pembagian kompos hasil pengolahan 
sampah organik kampus. 

Gerakan hijau bersama  - Sosialisasi untuk mengencarkan GC UM 
bekerjasama dengan tim branding UM, 
UKM dll.  

- Bersama seluruh sivitas akademika 
melakukan gerakan hijau (bersih sungai, 
tanam pohon, bersih kampus) pada hari 
peringatan lingkungan: 

1. Peringatan Laut dan Samudera 
nasional - 15 Januari. 

2. Hari Lahan Basah Sedunia - 2 
Februari. 

3. Hari Peduli Sampah Nasional - 
21 Februari. 

4. Hari Hutan Sedunia - 21 Maret. 
5. Hari Air Sedunia - 22 Maret. 
6. Hari Meteorologi Sedunia - 23 

Maret. 
7. Hari Bumi - 22 April. 
8. Hari Penanaman Pohon - Jumat 

terakhir di bulan April. 
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BAB V  

PENUTUP 
 

Universitas Negeri Malang memiliki potensi besar 

sebagai kampus hijau, kampus ramah lingkungan. Untuk itu, 

partisipasi pihak unversitas dan warga kampus harus terus 

dikembangkan, dan pengelolaan lingkungan kampus harus lebih 

digalakkan lagi. Analisis Tim GC UM 2020 selama bekerja 

setahun ini diketahui bahwa untuk perbaikan posisi UM di UIGM 

ke depan adalah 1) tersedianya data yang akurat 2) tersedianya 

kebijakan yang mendukung dan 3) adanya bukti dan aksi di 

lapangan.   

 

  

       

       

     

 

 

 

 

Setiap pertanyaan tentang isi laporan ini bisa sampaikan ke Yunita 

Rakhmawati, M.Kes., Sekretaris GCUM 2020 

greencampus@um.ac.id. Laporan ini disiapkan atas nama Kampus 

Hijau (Green Campus) Universitas Negeri Malang, diketuai oleh Dr. 

Vivi Novianti. Informasi lebih lanjut tersedia di Green Campus UM 

dengan Situs web http://greencampus.um.ac.id/. 

mailto:greencampus@um.ac.id
http://greencampus.um.ac.id/
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LAMPIRAN 1. Kuesioner GCUM untuk Fakultas 

PENGANTAR KUESIONER 

 

Kepada Yth. 
Pimpinan Fakultas  
Universitas Negeri Malang  
 

Dengan hormat, 

Sesuai dengan instruksi rektor pada rapat pimpinan tentang Green 

Campus Universitas Negeri Malang Tanggal 11 Maret 2020 

mengenai perlunya dilakukan upaya peningkatan posisi UM di UI 

Greenmetric, bersama ini kami kirimkan kuesioner green campus 

UM. Kami mohon kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner 

tersebut sebagai informasi yang akan kami gunakan dalam mengisi 

data green campus UM di UI greenmetric. Diharapkan kuesioner 

yang sudah diisi dengan lengkap dapat dikirimkan kembali pada 

Tanggal 15 Juni 2020. Jika Bapak/Ibu memiliki pertanyaan terkait 

dengan kuesioner yang diberikan, mohon dapat menghubungi 

koordinator tiap kategori: 

Kategori 1. Penataan dan infrastruktur (Fauzi Akhbar Anugrah, 

M.Si: 081221195281) / Dr. Vivi Novianti: 

08121851707) 

Kategori 2. Energi dan perubahan iklim (Dr. Robi Kurniawan: 

081333546303)   

Kategori  3.  Limbah (Anie Yulistyorini, Ph.D: 081233202924) 

Kategori 4.  Air (Alfyananda Kurnia Putra, M.Pd.: 085755900028) 

Kategori   5 Transportasi (Dr. Henri Siswanto: 085335240060)



 
  

50| Laporan Anual Pertama GC UM 2020   
 

Kategori   6. Pendidikan dan penelitian (Septa Katmawanti, 

M.kes.: 082277400051 / Ardyanto Tanjung, M.Pd.: 

081329099994) 

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasama 

Bapak/Ibu demi suksesnya Green Campus UM, kami ucapkan 

terima kasih.  

 

         
                Malang, 9 Mei 2020 

       
     Hormat kami, 

 

       

     Tim Green Campus UM 
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I. KATEGORI PENATAAN DAN INFRASTRUKTUR 

 
1.1. Unit Kerja   

Tuliskan nama Fakultas: ………………….. 

 

1.2. Jumlah lokasi unit kerja  

Berapa jumlah lokasi Fakultas Anda (termasuk di kampus 

UM 1, 2, dan 3) yang digunakan untuk kegiatan akademik 

maupun non-akademik? 

Jawaban: ……………………………. 

Bukti dibutuhkan (Lampiran 1). 

 

1.3. Letak area  

Apakah lokasi Fakultas Anda terletak di daerah :  

[1] Terpencil    (kampus …………..) 

[2] Pinggiran kota    (kampus …………..) 

[3] Kota     (kampus …………..) 

[4] Pusat kota    (kampus …………..) 

[5] Area bangunan bertingkat  (kampus …………..) 

Bukti dibutuhkan (Lampiran 2). 

 

1.4. Total area (m2)  

1. Berapa total area gedung Fakultas Anda (dalam meter 

persegi) yang digunakan untuk gedung administrasi, 

gedung tempat mahasiswa dan staf beraktivitas? 

Jawaban: …………………….. 

2. Berapa total area lahan terbuka (dalam meter persegi) di 

fakultas Anda? Misal hutan, kebun, lapangan, ladang, dan 

lainnya 

Jawaban: ……………………... 

Bukti dibutuhkan (Lampiran 3). 

 

1.5. Total luas dasar bangunan (m2)  

Berapa total luas lantai dasar (lantai 1) di tiap gedung yang 

ada pada Fakultas Anda? 
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Jawaban: ……………………….. 

 

Gedung ke- Luas lantai dasar (m2) 

1  

2  

3  

dst  

Total  

 

 

1.6. Total luas bangunan keseluruhan lantai (m2)  

Berapa total luas bangunan seluruh lantai (semua lantai 

bangunan) yang ada di Fakultas Anda? 

Jawaban: ……………………….. 

 

Gedung 

ke- 

Luas lantai dasar (m2) 

A 

Jumlah lantai 

B 

Total (m2) 

A x B 

1 Misal.       30 4 120 

2    

3    

dst    

Total    

 

1.7. Rasio antara ruang terbuka dengan total area unit kerja 

Berapa persentase ruang terbuka yang ada di Fakultas Anda? 

Formula: ((1.4.1-1.5/1.4.1) x100%)  

Pilih salah satu jawaban di bawah:  

[1] <= 1%  

[2] > 1 - 80%  

[3] > 80 - 90%  

[4] > 90 - 95%  

[5] > 95%  

Catatan:  

1.4.1 = ganti dengan nilai total luas Fakultas (jawaban 

poin 1.4.1) 
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1.5  = ganti dengan nilai total luas lantai dasar tiap 

gedung di Fakultas (jawaban poin 1.5) 

 

1.8. Total area yang tertutup vegetasi hutan 

Berapa persentase area Fakultas yang tertutup vegetasi 

hutan* terhadap total area Fakultas? 

Formula: (y/x) x100% 

Pilih salah satu jawaban di bawah:  

[1] <= 2% (total area dalam m2)  

[2] > 2 - 9% (total area dalam m2)  

[3] > 9 - 22% (total area dalam m2)  

[4] > 22 - 35% (total area dalam m2)  

[5] > 35% (total area dalam m2)  

Catatan:  

y = luas area yang tertutup vegetasi hutan  

x = total luas area fakultas 

 

* Keterangan:  

Vegetasi hutan yang dimaksud adalah area yang sebagian 

besar ditutupi oleh pohon-pohon besar dan 

keanekaragaman hayati; sejumlah besar atau massa padat 

vertikal, dan semak untuk tujuan konservasi. 

 

Bukti dibutuhkan (Lampiran 4). 

  

1.9. Total area yang tertutup vegetasi tanaman/taman  

Berapa persentase area Fakultas yang tertutup dengan 

tanaman terhadap total area Fakultas? termasuk rumput, 

kebun, atap hijau, penanaman internal, taman vertikal juga 

dapat dihitung, untuk tujuan vegetasi (tidak termasuk 

hutan)? 

Formula: (y/x) x100% 

Pilih salah satu jawaban di bawah:  

[1] <= 10% (total area dalam m2)  

[2] > 10 - 20% (total area dalam m2)  
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[3] > 20 - 30% (total area dalam m2)  

[4] > 30 - 40% (total area dalam m2)  

[5] > 40% (total area dalam m2)  

Catatan:  

y = luas area Fakultas yang tertutup vegetasi 

tanaman/taman 

x = total luas area Fakultas  

 

1.10. Total area untuk resapan air selain vegetasi hutan  

Berapa persentase permukaan (misalnya tanah, rumput, con-

block, dll.) untuk penyerapan air terhadap total area 

Fakultas? 

Formula: (y/x) x100%)  

Pilih salah satu jawaban di bawah:  

[1] <= 2% (total area dalam m2)  

[2] > 2 - 10% (total area dalam m2)  

[3] > 10 - 20% (total area dalam m2)  

[4] > 20 - 30% (total area dalam m2)  

[5] > 30% (total area dalam m2)  

Catatan:  

y = total luas area Fakultas untuk resapan air (misalnya 

tanah, rumput, con-block, dll.) 

x = total luas area Fakultas  

 

 

1.11. Jumlah mahasiswa reguler  

Berapa jumlah total mahasiswa yang terdaftar (waktu 

penuh dan paruh waktu) di Fakultas Anda?  

Jawaban: ………………………… 

 

Mahasiswa reguler didefinisikan sebagai mahasiswa yang 

terdaftar dan aktif dalam satu semester (Effective Full Time 

Students (EFTS)), tidak termasuk mahasiwa program jangka 

pendek (misalnya mahasiswa pertukaran pelajar). 

Mahasiswa paruh waktu adalah mahasiswa yang tidak
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masuk melalui jalur masuk utama perguruan tinggi, 

misalnya kelas karyawan atau kelas kerjasama daerah yang 

memiliki beban kuliah lebih sedikit dari mahasiswa regular. 

 

1.12. Jumlah staf akademik dan administrasi  

Berapa jumlah staf akademik dan staf administrasi yang 

bekerja di Fakultas Anda? 

Jawaban: …………………………… 

 

1.13. Total ruang terbuka dibagi dengan total populasi  

Berapa total ruang terbuka dibagi dengan populasi Fakultas 

Anda?  

Formula: ((1.4.1 - 1.5) / (1.11 + 1.12))  

Pilih salah satu jawaban di bawah:  

[1] <= 10 m2 

[2] > 10 - 20 m2 

[3] > 20 - 40 m2 

[4] > 40 - 70 m2  

[5] > 70 m2 

Catatan: 

1.4.1 = ganti dengan nilai total luas Fakultas (jawaban 

poin 1.4.1) 

1.5 = ganti dengan nilai total luas lantai dasar tiap 

gedung di Fakultas (jawaban poin   

             1.5) 

1.11 = ganti dengan jumlah total mahasiswa (jawaban 

poin 1.11) 

1.12 = ganti dengan jumlah total staf akademik dan 

administrasi (jawaban poin 1.12) 

  

 

 

1.14. Total seluruh anggaran di unit kerja (dalam Rupiah)  

Berapa rata-rata total seluruh anggaran di Fakultas Anda 

per tahun selama 3 tahun terakhir dalam Rupiah?
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Jawaban: ………………………………………...….. 

 

1.15. Total anggaran di unit kerja untuk upaya keberlanjutan 

(dalam rupiah)  

Berapa rata-rata anggaran di Fakultas Anda untuk 

infrastruktur, fasilitas, biaya personil, dan lainnya yang 

terkait dengan upaya keberlanjutan (dalam konteks 

pengelolaan lingkungan hidup) per tahun selama 3 tahun 

terakhir dalam rupiah? 

Jawaban: ………………………………...………….. 

 

1.16. Persentase anggaran unit kerja untuk upaya 

keberlanjutan dalam satu tahun  

Berapa persentase perhitungan anggaran keberlanjutan 

(infrastruktur, fasilitas, biaya personil, dan lain-lain yang 

terkait dengan upaya keberlanjutan) terhadap total 

anggaran Fakultas?  

Pilih salah satu jawaban di bawah:  

[1] <= 1%  

[2] > 1 - 3%  

[3] > 3 - 10%  

[4] > 10 - 12%  

[5] > 12%  
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II. KATEGORI ENERGI DAN PERUBAHAN IKLIM 

 

2.1. Penggunaan peralatan hemat energi 

Penggunaan peralatan hemat energi meliputi penggunaan 

peralatan maupun pencahayaan yang hemat energi 

menggantikan perangkat yang konvensional (misalnya AC 

dengan teknologi inverter, lampu LED, komputer, dll) 

No. Nama Unit 
(Jurusan, 
Fakultas)  

Nama 
ruangan/kode 
ruangan 

silakan 
tuliskan semua 
nama ruangan 
/bangunan 
yang ada di 
unit Anda, baik 
yang 
menggunakan 
peralatan 
hemat energi 
maupun tidak. 

 

 

Nama peralatan 

silakan sebutkan 
SEMUA peralatan 
hemat energi 
maupun tidak hemat 
energi dari masing-
masing 
ruangan/bangunan 
pada kolom (3).  

 

Contoh peralatan 
yang dimasukkan, 
misalkan: lampu 
LED, lampu non-
LED, AC, kipas 
angin, dll. 

 

Tandai dengan (*) 
untuk peralatan yang 
hemat energi, contoh: 
Lampu LED* 

Jumlah 
peralatan 
hemat 
energi 
(unit) 

Jumlah 
peralatan 
pada 
kolom (4) 
yang 
bertanda 
(*) 

Dokumen 
bukti 
dukung 

foto/gamb
ar, daftar 
peralatan 
/inventaris 
masing-
masing 
ruangan 

Informasi 
peralatan 
hemat 
energi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Contoh: 

Jurusan 
Fisika, 
FMIPA 

Contoh: 

O8. 302 

Contoh: 

1. Lampu LED 

2. Lampu dengan 
deteksi cahaya 

Contoh: 

1. 8 buah 
2. 5 buah 

Contoh:

 

Contoh: 

Pengguna
an lampu 
LED dan 
lampu 
dengan 
deteksi 
cahaya 



 
  

58| Laporan Anual Pertama GC UM 2020 
 

 

2       

3       

dst
. 

      

 

2.2. Implementasi smart building 

Berisi informasi tentang total luas area (seluruh lantai) di 

Fakultas Anda yang termasuk kategori smart building. Gedung 

yang termasuk kategori smart building seyogianya memiliki 

peralatan dengan fitur smart, yaitu: otomatisasi (ventilasi, 

hidrolik, sistem pencahayaan, electro-motor force, keamanan 

sistem, dan pencegahan kebakaran: sensor kebakaran), 

keselamatan (sensor pendeteksi kehadiran: fingerprint/scan 

wajah, video pengawas/CCTV), energi, air (sanitasi: sensor 

air di toilet), lingkungan dalam gedung (kenyamanan termal 

dan kualitas udara: AC dan ventilasi), dan pencahayaan 

(penerangan, pencahayaan rendah energi). 

 

Smart building diharapkan didukung oleh adanya Building 

Management System (BMS) /Building Information Modelling (BIM) 

/Building Automation System (BAS) /Facility Management System 

(FMS) dan dilengkapi dengan sedikitnya 5 dari persyaratan 

(Lampiran 5) yang ada, serta dihubungkan dengan 

BMS/BIM/BAS/FMS. Sistem BMS/BIM/BAS/FMS 

adalah sistem perangkat keras dan lunak yang berfungsi 

untuk mengumpulkan data, mengatur, dan mengawasi sistem 

mekanik dan/atau listrik sebuah bangunan, misalnya, 

ventilasi, hidrolik, sistem pencahayaan, electro-motor force, 
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keamanan sistem, dan pencegahan kebakaran. Semua fitur 

dibuat untuk menghasilkan dampak lingkungan yang 

menguntungkan sepanjang siklus hidup bangunan. Efisiensi 

yang diterapkan melalui penggunaan peralatan yang smart 

hendaknya dimasukkan dalam laporan keberlanjutan 

tahunan.   
Silakan beri tanda silang seperti pada contoh di bawah ini: 

No *Status 
Nama Gedung 
/bangunan 

Tempat 

au
to

m
at

is
as

i 

ke
am

an
an

 

en
er

gi
 

ai
r 

Li
ng

ku
ng

an
 d

al
am

 

ru
an

ga
n 

pe
nc

ah
ay

aa
n 

Luas 
bangu
nan 
(m²) 
 

B1 B2 S1 S2 S3 S4 E1 E2 A1 A2 I1 I2 I3 I4 L1 L2 L3 L4  

 6 
Universitas X; 
fakultas X; 
Bangunan A 

Malang, 
Indonesia 

   x x x    x    x x x  x  

 

 
Universitas X; 
fakultas X; 
Bangunan B 

Malang, 
Indonesia 

   x          x x     

 

 
Universitas X; 
fakultas X; 
Bangunan C 

Malang, 
Indonesia 

   x x          x     

 

 
Universitas X; 

fakultas X; 
Bangunan D 

Malang, 

Indonesia 
   x                

 
 

Total                    

*Keterangan B, S, E, A, I, dan L dapat dilihat pada Lampiran 5 

*Keterangan Status informasi ini digunakan untuk mengisi 

kolom 2 pada tabel atas  

Nomor [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Uraian Tidak 

ada 

Program 

dalam 

persiapan 

(mis. Studi 

Kelayakan 

atau Tahap 

Program 

dalam 

implementas

i awal (mis. 

pembangun 

sudah 

Diimplem

entasikan 

kurang 

dari 30% 

dari total 

luas 

Diimplem

entasikan 

antara 

30% - 

70% dari 

total luas 

Diimplem

entasikan 

lebih dari 

70% dari 

total luas 
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Rekayasa 

Rinci) 

ditunjuk) bangunan bangunan bangunan 

Bukti dibutuhkan (Lampiran 6) 

2.3. Jumlah sumber energi terbarukan  

Banyaknya sumber energi terbarukan yang digunakan. 

Silahkan pilih jumlah energi terbarukan yang digunakan.  

No. Nama sumber 

energi terbarukan 

Jumlah 

sumber energi 

terbarukan 

(unit) 

Total energi yang 

dihasilkan 

(dalam kilowatt 

hour / kWh) 

1 Biodiesel   

2 Biomassa (contoh: 

Boiler Vakum Pelet 

Biomassa) 

  

3 Tenaga surya 

(contoh: panel 

surya) 

  

4 Geotermal   

5 Tenaga angin 

(contoh: kincir 

angin) 

  

6 Tenaga air (contoh: 

PLTA dalam 

universitas) 

  

7 Panas dan daya 

gabungan 

  

Bukti dibutuhkan (Lampiran 7) 
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2.4. Total penggunaan listrik per tahun (dalam kWh) 

Masukkan total energi yang digunakan selama 12 bulan 

terakhir dalam kWh untuk semua penggunaan seperti 

penerangan, pemanasan, pendinginan, menjalankan 

laboratorium di unit kerja Anda, dan lain sebagainya. 

Data disiikan pada tabel di bawah ini:  

Bulan ke- Penggunaan listrik (kWH) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

Dibutuhkan Deskripsi (Lampiran 8). 

2.5. Unsur Pelaksanaan green building yang tercermin 

dalam kebijakan pembangunan dan renovasi  

Masukkan informasi tentang elemen implementasi green 

building sebagaimana tercermin dalam kebijakan 

pembangunan dan renovasi lingkungan kerja Anda (misalnya 

ventilasi alami, pencahayaan alami penuh, adanya pengatur 

energi bangunan, adanya green building, dll.). 

No. Nama elemen implementasi Jumlah (unit) 

1 Ventilasi alami  

2 Pencahayaan alami penuh  
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3 Pengatur/sensor energi bangunan  

4 Green building  

5 Lainnya (sebutkan)   

Bukti dibutuhkan (Lampiran 9) 

2.6. Program pengurangan emisi gas rumah kaca 

Pilihlah kondisi yang mencermikan lingkungan kerja Anda 

saat ini dalam menyediakan program (dari ruang lingkup 

apapun) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pilih salah 

satu jawaban di bawah: 

Kondisi Nama 
program 

Status 

isilah dengan 
memberikan tanda 
centang (v) untuk 
kondisi yang sesuai 

Tidak ada. Pilih 
opsi ini jika program 
pengurangan 
diperlukan, tapi 
belum ada tindakan. 

  

Program sedang 
dipersiapkan 
(misalnya sedang 
dalam tahap studi 
kelayakan dan dalam 
tahap promosi) 

  

Program yang 
bertujuan untuk 
mengurangi satu 
dari tiga sumber 
emisi (scope 1 atau 
2 atau 3)* 
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Program yang 
bertujuan untuk 
mengurangi dua 
dari tiga sumber 
emisi (scope 1 dan 2 
atau scope 1 dan 3 
atau scope 2 dan 3)* 

  

Program yang 
bertujuan untuk 
mengurangi ketiga 
sumber emisi 
(scope 1, 2, dan 3)* 

  

*Scope 

 Data emisi Definisi 

Scope 1 Pembakaran 

stasioner 

Pembakaran stasioner mengacu 

pada pembakaran bahan bakar 

untuk menghasilkan listrik, uap 

dan panas di lokasi tertentu 

seperti boiler, burner, pemanas, 

kiln, dan mesin. 

Pembakaran 

mobile 

Pembakaran bahan bakar oleh 

alat transportasi milik institusi. 

Emisi proses Emisi gas rumah kaca langsung 

(GRK) dari proses fisik atau 

kimia, bukan dari pembakaran 

bahan bakar. 

Emisi yang cepat 

hilang 

Hydrofluorocarbon muncul 

selama penggunaan peralatan 

pendingin dan pendingin udara 

dan kebocoran metana dari 

transportasi gas alam. 

Scope 2 Membeli listrik Emisi GRK tidak langsung yang 

dihasilkan dari pembangkitan 

listrik 

dibeli dan digunakan oleh 

institusi. 

Scope 3 Limbah Emisi GRK tidak langsung yang 
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dihasilkan dari pembakaran atau 

penimbunan limbah padat 

institusi. 

Membeli air Emisi GRK tidak langsung yang 

dihasilkan dari pembangkitan 

pasokan air yang dibeli dan 

digunakan oleh institusi. 

Perjalanan Emisi GRK tidak langsung yang 

dihasilkan dari perjalanan rutin 

ke dan dari institusi oleh siswa 

dan karyawan. 

Perjalanan udara Emisi GRK tidak langsung yang 

dihasilkan dari perjalanan udara 

yang dibayarkan oleh institusi. 

 

2.7. Total jejak karbon (carbon footprint) selama 1 tahun 

Perhitungan dapat dilakukan berdasarkan situs 

http://www.carbonfootprint.com  tanpa 

memperhitungkan penerbangan dan jejak karbon sekunder. 

Contoh perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 10. 
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III. KATEGORI LIMBAH  

 

3.1. Program daur ulang sampah  

[1] Tidak ada (pilih opsi ini jika tidak ada program daur ulang 

di Fakultas Anda).  

[2] Sebagian (1 - 25% dari total sampah)  

[3] Sebagian (> 25 - 50% dari total sampah)  

[4] Sebagian (> 50 - 75% dari total sampah)  

[5] Sebagian (> 75% dari total sampah)  

Bukti dibutuhkan (Lampiran 11) 

 

3.2. Program pengurangan penggunaan kertas dan plastik  

Pilih keadaan yang menggambarkan keadaan saat ini guna 

mendorong staf Fakultas untuk mendaur ulang sampah, 

misal program kebijakan pencetakan dua sisi, penggunaan 

tumbler, penggunaan tas yang dapat digunakan kembali, 

melakukan pencetakan/print saat diperlukan, distribusi air 

secara gratis, kebijakan untuk dematerialisasi prosedur 

administratif, dll.:  Pilih salah satu jawaban di bawah:  

[1] Tidak ada (pilih opsi ini jika tidak ada program di unit 

anda).  

[2] 1 program  

[3] 2 program  

[4] 3 program  

[5] Lebih dari 3 program 

Bukti dibutuhkan (Lampiran 12) 

 

3.3. Pengolahan limbah organik 

Metode pengolahan limbah organik (seperti: sampah, sisa 

sayuran, tumbuhan) di unit kerja Anda. Silakan pilih opsi 

yang paling tepat untuk menggambarkan secara keseluruhan 

upaya yang telah dilakukan dalam mengolah sebagian besar 

limbah organik di Fakultas Anda:  

[1] Dibuang di area terbuka  

[2] Sebagian (1 - 25% ditangani)  
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[3] Sebagian (> 25 - 50% ditangani)  

[4] Sebagian (> 50 - 75% ditangani)  

[5] Seluruhnya (> 75% ditangani)  

Bukti dibutuhkan (Lampiran 13) 

 

3.4. Pengolahan limbah anorganik  

Metode pengolahan limbah anorganik (seperti: sampah, 

limbah kertas, plastik, logam, dll.). Silakan pilih opsi yang 

paling tepat untuk menggambarkan secara keseluruhan upaya 

yang telah dilakukan dalam mengolah sebagian besar limbah 

anorganik di Fakultas Anda:  

[1] Dibakar di area terbuka  

[2] Sebagian (1 - 25% ditangani)  

[3] Sebagian (> 25 - 50% ditangani)  

[4] Sebagian (> 50 - 75% ditangani)  

[5] Seluruhnya (> 75% ditangani)  

Bukti dibutuhkan (Lampiran 14) 

 

3.5. Penanganan limbah beracun 

Silahkan pilih jawaban yang mencerminkan kondisi terkini 

bagaimana Fakultas Anda menangani limbah beracun (jika 

ada). Proses penanganan tersebut meliputi apakah limbah 

beracun ditangani secara terpisah, misalnya, dengan 

mengelompokkan, mengumpulkan dan menyerahkannya ke 

pihak ketiga atau perusahaan bersertifikat terkait. Silahkan 

tentukan satu dari pilihan berikut ini:  

[1] Tidak diberlakukan  

[2] Sebagian (1 - 25% ditangani)  

[3] Sebagian (> 25 - 50% ditangani)  

[4] Sebagian (> 50 - 75% ditangani)  

[5] Seluruhnya (> 75% ditangani)  

Bukti dibutuhkan (Lampiran 15) 
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3.6. Pembuangan limbah cair  

Pilih jawaban yang menggambarkan keadaan saat ini terkait 

bagaimana sebagian besar limbah cair dibuang (jika ada). 

Silahkan pilih satu dari pilihan berikut ini:  

[1] Dialirkan ke sungai/perairan  

[2] Ditangani secara konvensional  

[3] Ditangani secara teknikal untuk digunakan kembali  

[4] Ditangani secara teknikal untuk down-cycling (definisi down-

cycling di Lampiran 16) 

[5] Ditangani secara teknikal untuk up-cycling (definisi up-cycling 

di Lampiran 16) 

Bukti dibutuhkan (Lampiran 16) 
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IV. KATEGORI AIR 

4.1. Implementasi program konservasi air  

Apakah Fakultas Anda memiliki program konservasi air 

(misalnya danau, sistem pengelolaan danau, pemanenan air 

hujan, tangki air, biopori, sumur resapan, dll). Pilih jawaban 

di bawah ini.  

[1] Tidak ada (pilih jika program konservasi diperlukan, tapi 

belum ada tindakan) 

[2] Program sedang dipersiapkan (misalnya sedang dalam 

tahap studi kelayakan dan promosi)  

[3] 1 - 25% program baru diterapkan (misalnya pengukuran 

potensi air yang dikonservasi)  

[4] > 25 - 50% air dilestarikan 

[5] > 50% air dilestarikan 

Bukti dibutuhkan (Lampiran 17) 

 

4.2. Implementasi program daur ulang air 

Pilih jawaban yang menggambarkan keadaan Fakultas Anda 

dalam melaksanakan kebijakan resmi untuk program daur 

ulang air (seperti penggunaan air daur ulang untuk menyiram 

toilet, mencuci mobil, menyiram tanaman, dll.). 

[1] Tidak ada (pilih jika program daur ulang air diperlukan, 

tapi belum ada tindakan) 

[2] Program sedang dipersiapkan (misalnya sedang dalam 

tahap studi kelayakan dan promosi) 

[3] 1 - 25% program baru diterapkan (misalnya pengukuran 

potensi air yang didaur ulang) 

[4] > 25 - 50% air didaur ulang 

[5] > 50% air didaur ulang 

Bukti dibutuhkan (Lampiran 18)  
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4.3. Penggunaan alat hemat air 

Penggunaan alat yang hemat air untuk menggantikan 

peralatan konvensional yang ada di Fakultas Anda. Hal ini 

termasuk penggunaan kran pencuci tangan otomatis dan 

bersensor, penyiram toilet berefisiensi tinggi, dan lain 

sebagainya. Pilih salah satu jawaban di bawah ini.  

[1] Tidak ada (pilih jika peralatan hemat air diperlukan, tapi 

belum ada tindakan) 

[2] Program sedang dipersiapkan (misalnya sedang dalam 

tahap studi kelayakan dan promosi) 

[3] 1- 25% peralatan hemat air sudah dipasang 

[4] > 25 - 50% peralatan hemat air sudah dipasang 

[5] 50% peralatan hemat air sudah dipasang 

Bukti dibutuhkan (Lampiran 19) 

 

4.4. Pengolahan air untuk konsumsi 

Rasio antara konsumsi air yang diolah melalui sistem 

pengolahan air dibandingkan dengan total keseluruhan 

sumber air yang ada di Fakultas Anda (misalnya air dari dari 

tangki air hujan, air tanah, air permukaan, dll.). Sumber air 

olahan dapat berasal dari instalasi air olahan di dalam 

dan/atau di luar kampus (contoh: PAM). Pilih salah satu 

jawaban di bawah:  

[1] Tidak ada.  

[2] 1 - 25% air olahan dikonsumsi 

[3] > 25 - 50% air olahan dikonsumsi 

[4] > 50 - 75% air olahan dikonsumsi 

[5] > 75% air olahan dikonsumsi 
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V. KATEGORI TRANSPORTASI 

 

5.1. Jumlah mobil yang aktif digunakan dan dikelola 

oleh unit kerja 

Berapakah jumlah mobil yang digunakan dan dikelola 

oleh Fakultas Anda? 

Jawaban: ……………………… 

 

5.2. Kebijakan kendaraan bebas emisi  

Jelaskan sejauh mana penggunaan kendaraan bebas emisi 

(misalnya sepeda, mobil listrik, dll.) sebagai transportasi 

di unit kerja Anda. Pilih salah satu jawaban di bawah. 

[1] Kendaraan bebas emisi tidak tersedia 

[2] Penggunaan kendaraan bebas emisi tidak 

memungkinkan 

[3] Kendaraan bebas emisi tersedia tapi tidak disediakan 

oleh Fakultas 

[4] Kendaraan bebas emisi tersedia dan disediakan oleh 

Fakultas dan dikenakan biaya 

[5] Kendaraan bebas emisi tersedia dan disediakan oleh 

Fakultas dengan gratis 

Bukti dibutuhkan (Lampiran 20) 

  

5.3. Jumlah kendaraan bebas emisi  

Sebutkan jumlah rata-rata kendaraan bebas emisi 
(misalnya sepeda, mobil listrik, dll.) yang ada di Fakultas 
Anda setiap hari, baik yang dimiliki kampus/Fakultas 
maupun milik pribadi. 
Jawaban: ………………….. 
 
 

5.4. Luas area parkir  

Berapa luas lahan parkir yang ada di Fakultas Anda?  
Anda dapat mengukur atau memvalidasi area ini 

dengan menggunakan fitur peta google. 

Jawaban: ………………….. 
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5.5. Rencana program untuk mengurangi area parkir  

Silakan pilih salah satu jawaban yang mencerminkan 
kondisi terkini terkait program transportasi yang 
dirancang untuk membatasi atau mengurangi area parkir 
di Fakultas Anda selama 3 tahun terakhir: 

[1] Tidak ada 

[2] Program sedang dipersiapkan (misalnya sedang 
dalam tahap studi kelayakan dan promosi) 

[3] Program menghasilkan pengurangan area parkir 
kurang dari 10% 

[4] Program menghasilkan pengurangan area parkir 
sebesar 10 - 30% 

[5] Program menghasilkan pengurangan area parkir 
lebih dari 30% atau parkir dalam fakultas sama 
sekali tidak diperkenankan 

 

5.6. Prakarsa Fakultas untuk membatasi jumlah   

kendaraan pribadi 

Silahkan pilih kondisi yang mencerminkan inisiatif 

Fakultas Anda saat ini terkait ketersediaan transportasi 

untuk membatasi atau mengurangi jumlah kendaraan 

pribadi di kampus (misalnya car sharing, bike sharing, 

penggunaan mobil listrik untuk transportasi dalam 

kampus). Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada 

[2] 1 inisiatif 

[3] 2 inisiatif 

[4] 3 inisiatif 

[5] > 3 inisiatif 

Bukti dibutuhkan (Lampiran 21) 

 

5.7. Kebijakan jalur pejalan kaki 

Silakan pilih jawaban yang menggambarkan sejauh 

mana dukungan terhadap jalur pejalan kaki di Fakultas 

Anda: 

[1]  Jalur pejalan kaki tidak bisa diterapkan 
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[2]  Jalur pejalan kaki tersedia 
[3] Jalur pejalan kaki tersedia dan memenuhi aspek 

keselamatan 
[4] Jalur pejalan kaki tersedia, memenuhi aspek 

keselamatan dan kenyamanan 
[5]  Jalur pejalan kaki tersedia, memenuhi aspek 

keselamatan, kenyamanan dan pada beberapa 
bagian dilengkapi fitur ramah disabilitas 

Bukti dibutuhkan (Lampiran 22) 
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VI. KATEGORI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN 

6.1. Rasio matakuliah yang berhubungan dengan 

keberlanjutan dibanding keseluruhan matakuliah.  

Maksud keberlanjutan adalah terkait dengan pelestarian 

lingkungan, efek lingkungan terhadap sosial ekonomi dan 

pendidikan, serta manfaat pelestarian lingkungan terhadap 

mata kuliah tersebut. Mata kuliah berkelanjutan tidak harus 

tercermin dari nama matakuliahnya, namun bisa dari 16 kali 

pertemuan ada satu atau dua kali membahas tentang topik 

yang dikaitkan dengan lingkungan. Misalnya MK di prodi 

ekonomi, dalam 16 kali, satu atau dua kali membahas tentang 

green economy atau topiknya dikaitkan dengan green economy. MK 

Agama Islam membahas Fiqih Ekologi  pada 1 kali 

pertemuan. Maka MK ini bisa termasuk dalam MK yang 

berhubungan dengan keberlanjutan di atas. 

No Nama 

Unit/ 

Fakultas 

Nama 

Jurusan 

 

Nama 

Program 

Studi 

Jumlah Mata 

Kuliah yang 

berkaitan 

dengan 

bekerlanjutan 

(A) 

Jumlah 

seluruh 

Mata 

Kuliah (B)  

Rasio 

(A/B*100) 

1       

2       

3       

dst       

Bukti dibutuhkan (Lampiran 23) 

6.2. Total dana penelitian terkait berkelanjutan  

Sebutkan rata-rata total dana penelitian pertahun selama tiga 

tahun (2017-2019) yang digunakan untuk penelitian terkait 

dengan topik berkelanjutan di Fakultas Anda? 
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Jawaban: ………………………. 

Bukti dibutuhkan (Lampiran 24) 

6.3. Total dana penelitian  

Sebutkan rata-rata total dana penelitian pertahun selama tiga 

tahun (2017-2019) di Fakultas Anda? 

Jawaban: ………………………. 

Bukti dibutuhkan (Lampiran 25) 

 

6.4. Jumlah publikasi ilmiah, terkait dengan topik 

keberlanjutan lingkungan, yang telah diterbitkan 

(jumlah rata-rata yang diterbitkan setiap tahun selama 

3 tahun)  

No Nama 

Unit/ 

Fakultas 

Nama 

Jurusan 

Nama 

Program 

Studi 

Jumlah Publikasi 

Ilmiah 

1     

2     

3     

dst.     
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6.5. Jumlah Kegiatan di fakultas/jurusan yang berkaitan 

dengan keberlanjutan lingkungan (konferensi dll) 

(rata-rata per tahun selama 3 tahun terakhir, y.i 2017-

2019) 

 

No Nama Unit/ 

Fakultas 

Nama 

Jurusan 

Nama Program 

Studi 

Jumlah Kegiatan 

Kampus/Acara 

1     

2     

3     

dst.     

Bukti dibutuhkan (Lampiran 26) 

6.6. Jumlah organisasi kemahasiswaan yang berkaitan 

dengan keberlanjutan lingkungan  

No Nama Unit/ 

Fakultas 

Nama Jurusan Nama 

Program 

Studi 

Jumlah 

ORMAWA 

tingkat 

Fakultas 

1     

2     

3     

dst

. 

    

Bukti dibutuhkan (Lampiran 26) 

-Selesai-



 
  

76| Laporan Anual Pertama GC UM 2020 
 

LAMPIRAN II. Contoh Lampiran yang Diminta dalam 

Kuesioner GCUM 

Lampiran 1. Jumlah lokasi kampus 

Bukti yang diminta: 

1. Bukti foto gedung  

2. Deskripsi mengenai area kampus meliputi fasilitas, 

sejarah, dan aktivitasnya. 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): ………………………………… 

 

Contoh: 

 

Contoh 
lokasi 
kampus, 
University 
Park 
(University 
of 
Nottingham
, UK) 
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Contoh 
lokasi 
kampus, 
Jubilee 
Campus 
(University 
of 
Nottingham
, UK) 

 

Deskripsi: 

(Jelaskan lokasi kampus Anda: area, tanggal pendirian, sejarah, 
fasilitas, dll. Berikut ini adalah contoh deskripsi. Anda dapat 
mendeskripsikan lebih banyak item terkait jika diperlukan) 

 

University Park adalah kampus terbesar Universitas University of 
Nottingham di 300 hektar. Bagian dari Universitas sejak 1929, 
kampus ini secara luas dianggap sebagai salah satu yang terbesar 
dan paling menarik di negara ini. Terletak di tengah-tengah 
kehijauan yang luas dan di sekitar danau, University Park adalah 
fokus kehidupan bagi siswa, staf, dan pengunjung. Berlokasi 
hanya dua mil dari pusat kota. Kampus Jubilee adalah kampus 
modern yang dibangun dengan tujuan yang kini membentang 
hingga 65 hektar dan terletak hanya 1,6 km dari University Park. 
Fase awal dibuka oleh Yang Mulia Ratu Inggris pada tahun 1999.
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Lampiran 2. Letak area kampus 

Bukti yang diminta: 

1. Bukti berupa foto area sekitar kampus dan foto suasana 

keliling kampus 

2. Deskripsi singkat mengenai area tersebut dan yang 

relevan untuk menjelaskan lingkungan area sekitar 

kampus 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): ………………………….. 

Contoh: 

 

Contoh Pengaturan Kampus – Rural area (Umwelt-Campus Birkenfeld, 
Germany) 
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Deskripsi: 

(Jelaskan pengaturan/setting di kampus Anda. Berikut ini adalah 
contoh dari deskripsi. Anda dapat menjelaskan lebih banyak item 
terkait jika diperlukan.) 

 

Kampus Lingkungan Birkenfeld (ECB) terletak di daerah rural 
area (pedesaan) dengan tingkat tutupan hutan yang tinggi. ECB 
milik distrik Birkenfeld yang terletak di bagian selatan negara 
bagian Rhineland-Palatinate. Distrik Birkenfeld memiliki total luas 
777 km² dan total populasi 80.728. Ini berarti kepadatan populasi 
rendah 104 jiwa per km². 
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Lampiran 3. Total area kampus (m2) 

Bukti yang diminta: 

1. Bukti foto area, dapat diambil dari google map 

2. Deskripsi total luas 

3. Jika ada akta/bukti lainnya yang sah mengenai total luas 

area kampus 

4. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): …………………………. 

 
Contoh:  

 

Contoh total area kampus (Universitas Indonesia, Indonesia) 

 

Deskripsi: 

(Jelaskan total area di kampus Anda. Berikut ini adalah contoh 
dari deskripsi. Anda dapat menggambarkan lebih banyak item 
terkait jika diperlukan.) 

Total area: 3,00 km² (1,16 mi²) = 3.000.0000 m2 
Total jarak / keliling: 7,78 km (4,84 mi) = 7,780 m. 

mailto:greencampus@um.ac.id
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Lampiran 4. Total area tertutup vegetasi hutan 

Bukti yang diminta: 

1. Bukti foto area vegetasi, dapat diambil dari google map 

2. Deskripsi total luasannya dalam m2 

3. Jika ada akta/bukti lainnya yang sah mengenai total luas 

area kampus 

4. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): …………………………… 

Contoh: 

 

Contoh total area vegetasi hutann (Universitas Indonesia, Indonesia) 

 

Deskripsi: 

(Jelaskan area vegetasi hutan di kampus Anda. Berikut ini adalah 
contoh dari deskripsi. Anda dapat menggambarkan lebih banyak 
item terkait jika diperlukan.) 

Total area: 893.529,49 m2 

Total jarak / keliling: 4,84 km 
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Lampiran 5. Daftar dan deskripsi persyaratan smart 

building 
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Lampiran 6. Implementasi smart building 

Bukti yang diminta: 

1. Bukti foto bangunan  

2. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): …………………………… 

Contoh: 

Bangunan A Bangunan B Bangunan C Bangunan D 
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Lampiran 7. Sumber energi terbarukan 

Bukti yang diminta: 

1. Bukti foto sumber energi terbarukan yang digunakan 

2. Deskripsi sumber energi terbarukan yang digunakan 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): …………………………… 

Contoh: 

  

Contoh Unit Pemanas Gabungan 
Biodiesel dan Integrasi Daya 
(Shandong Normal University - 
Lishan College, China) 

Contoh Boiler Vakum Pelet Biomassa 
Menyediakan Pemanasan untuk 
Bangunan di musim dingin (Shandong 
Normal University - Lishan College, 
China) 

 

 

Contoh Panel Surya pada Atap dan 
Façade  
(Umwelt-Campus Birkenfeld, Jerman) 

Contoh Taman Kincir Angin 
(Wageningen University & Research, 
Belanda) 
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Deskripsi: 
 
Contoh deskripsi 
1. Unit pendingin, pemanas dan daya gabungan di Lishan College 

menggunakan biodiesel sebagai bahan bakar, terletak di alun-
alun restoran sekolah. Daya pengenal generator adalah 30 kW, 
yang limbah panasnya dapat digunakan untuk memanaskan air 
panas untuk mandi. 

2. Pada atap gedung administrasi, perpustakaan, gedung 
laboratorium, pabrik sekolah dan bangunan pengajaran dan 
asrama lainnya, pembangkit tenaga surya PV dengan total 1,6 
MW dipasang. 

3. Stasiun energi memiliki 2 boiler vakum biomassa, dan setiap 

boiler adalah 7MW, menyediakan pemanas untuk sebagian 

besar bangunan sekolah di musim dingin, menggunakan jerami 

tanaman sebagai bahan bakar. Boiler vakum biomassa dapat 

memenuhi standar emisi ultra rendah Cina karena pemasangan 

kolektor debu jenis tas dan peralatan denitrasi. Bahan bakar 

pelet biomassa dan energi panas bumi hanya menyediakan 

pemanasan di musim dingin. 
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Lampiran 8. Total penggunaan listrik per tahun 

Deskripsi: Mohon dijelaskan penggunaan listrik per tahun di 

kampus Anda. Berikut ini adalah contoh dari deskripsi. Anda 

dapat menjelaskan lebih banyak item terkait jika diperlukan.  

Contoh: Total penggunaan listrik Kampus Wageningen pada 2017 

adalah 40.228.415 kWh. Di area kampus utama Universitas 

Wageningen & Penelitian di Wageningen listrik digunakan untuk 

penerangan, pendinginan, pemanasan, dan peralatan 

laboratorium. Untuk informasi lebih lanjut lihat paragraf Energi 

dari laporan lingkungan Tahunan WUR 2017. 

Tuliskan link (jika ada): ………………………………….. 
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Lampiran 9. Elemen implementasi green building 

Bukti yang diminta: 

1. Bukti foto implementasi green building 

2. Deskripsi implementasi green building 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): …………………………… 

    Contoh:  

 

Contoh Implementasi Green Building - Salinan sertifikasi DCU ISO50001 
(Dublin City University, Irlandia) 

 

Contoh Implementasi Green Building - Tinjauan Umum Green 
Technologies diimplementasikan di Environmental Campus Birkenfeld 
(Umwelt-Campus Birkenfeld, Jerman) 
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Deskripsi: 

 

(Jelaskan elemen-elemen implementasi bangunan hijau di 

kampus Anda. Berikut ini adalah contoh dari deskripsi. Anda 

dapat menjelaskan lebih banyak item terkait jika diperlukan). 

Contoh: Dublin City University memperoleh sertifikasi ISO 

50001 - juga dilampirkan adalah kebijakan pembangunan dan 

renovasi DCU. 

Semua bangunan Kampus Lingkungan Birkenfeld memenuhi 

persyaratan Standar Energi Eropa dan Jerman untuk 

Bangunan, di mana beberapa mencapai standar yang jauh 

lebih tinggi. ECB menerapkan elemen 'bangunan hijau' 

seperti pabrik pendingin adsorpsi untuk tujuan pendinginan, 

penukar panas panas bumi untuk pra-menghangatkan udara 

luar, pemancar panas matahari dengan kapasitas 

penyimpanan panas untuk menyediakan panas, pengumpul 

panas matahari sebagai sumber panas untuk pompa panas 

kompresi, sistem pemanas distrik yang dipasok oleh 

pembangkit listrik tenaga kayu, dua pompa panas kompresi, 

tangki air hujan dengan pengatur tekanan, dua pompa 

ventilasi yang dilengkapi dengan ekstraktor limbah panas 

berkinerja tinggi. 
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Lampiran 10. Contoh perhitungan total jejak karbon 

Perhitungan Jejak Karbon 

Perhitungan jejak karbon dapat dilakukan berdasarkan tahap perhitungan yang 

tersedia di www.carbonfootprint.com.  

• Penggunaan listrik per tahun (mohon sertakan bukti dukung berupa 

struk bayar listrik) 

Emisi CO2 dari listirk 

= (penggunaan listrik per tahun dalam kWh/1000) x 0.84 

= (1633286 kWh/1000) x 0.84 

= 1371.96 metrik ton 

Catatan: 

Penggunaan listrik per tahun = 1633286 kWh 

0.84 adalah koefisien untuk mengubah kWh menjadi metrik ton (sumber: 

www.carbonfootprint.com) 

• Transportasi per tahun (shuttle) (mohon sertakan bukti dukung berupa 

data/dokumen perjalanan shuttle) 

(jumlah shuttle di kampus Anda x total perjalanan shuttle dalam sehari x perkiraan 

jarak perjalanan 

kendaraan di dalam kampus (dalam kilometer) x 240/100) x 0.01 

= ((15 x 150 x 5 x 240)/100)) x 0.01 

= 270 metrik ton 

Catatan: 

240 adalah jumlah hari kerja per tahun 

0.01 adalah koefisien untuk menghitung emisi shuttle dalam metrik ton setiap 100 

km (sumber: www.carbonfootprint.com) 

• Transportasi per tahun (mobil)  (mohon sertakan bukti dukung berupa 

data/dokumen jumlah mobil yang masuk) 

(jumlah mobil yang masuk ke kampus Anda x 2 x perkiraan jarak perjalanan 

kendaraan di dalam kampus (dalam kilometer) x 240/100) x 0.02 

= ((2000 x 2 x 5 x 240)/100)) x 0.02 

= 960 metrik ton 

Catatan: 

240 adalah jumlah hari kerja dalam setahun 

0.02 adalah koefisien untuk menghitung emisi mobil dalam metrik ton setiap 100 

km (sumber: www.carbonfootprint.com) 

• Transportasi per tahun (sepeda motor) (mohon sertakan bukti dukung 

berupa data/dokumen jumlah motor yang masuk) 

(jumlah motor yang masuk ke kampus Anda x 2 x perkiraan jarak perjalanan 

kendaraan di dalam kampus 

(dalam kilometer) x 240/100) x 0.01 

http://www.carbonfootprint.com/
http://www.carbonfootprint.com/
http://www.carbonfootprint.com/
http://www.carbonfootprint.com/
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= ((4000 x 2 x 5 x 240)/100)) x 0.01 

= 960 metrik ton 

Catatan: 

240 jumlah hari kerja dalam setahun 

0.01 adalah koefisien untuk menghitung emisi motor dalam metrik ton setiap 

100 km (sumber: www.carbonfootprint.com) 

• Total emisi per tahun 

Total emisi dari listrik + tranportasi (shuttle, mobil, motor) 

= 1371.96 + (270 + 960 + 960) 

= 3561.96 metrik ton 

Catatan: 

Anda juga dapat menggunakan metode perhitungan jejak karbon yang Anda 

miliki dan memasukannya dalam template bukti (misalnya: gambar, tautan, dll.) 

 

 

http://www.carbonfootprint.com/
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Lampiran 11. Program daur ulang sampah 

Bukti yang diminta: 

1. Bukti berupa fasilitas pemilahan sampah untuk sampah 

organik dan an-organik. Foto-foto atau dokumen fasilitas 

pemilahan sampah di kampus Anda. Bisa ditambahkan 

jika ada surat edaran atau kebijakan lokal unit kerja dalam 

tata cara pembuangan sampah di lingkungan unit kerja 

masing-masing. Foto-foto bagaimana kertas, botol 

plastik, kardus/box, glass/kaca, dll dikumpulkan sebelum 

di daur ulang atau di berikan/di jual ke pemulung. 

2. Deskripsi program atau kegiatan daur ulang sampah di 

kampus 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): ………………………….. 

Contoh: 

 

Contoh Program Daur Ulang Sampah (Mahidol University, Thailand)  
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Deskripsi: 

(Jelaskan program daur ulang pada kampus Anda. Berikut ini 
adalah contoh deskripsi. Anda dapat menjelaskan lebih banyak 
item terkait jika diperlukan.) 

Contoh: University of Connecticut menggunakan perusahaan 
daur ulang lokal, yaitu Willimantic Waste Paper Company. 
Perusahaan local ini telah menerapkan Single Stream Recycling, 
yang memungkinkan siswa dan fakultas dengan mudah 
menentukan apa yang dapat dan tidak dapat didaur ulang. Selain 
itu, program ini memungkinkan semua jenis daur ulang (plastik, 
kertas, kaca, aluminium) ditempatkan di wadah yang sama, 
sehingga memudahkan pengguna. University of Connecticut juga 
mempromosikan daur ulang Limbah Elektronik dan kartrid tinta 
dari printer. Benda limbah elektronik tidak boleh dibuang di 
tempat sampah biasa karena konsentrasi tinggi bahan kimia 
beracun dan logam beratnya. 

 

Contoh Program Daur Ulang Sampah (University of Connecticut, US) 
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Lampiran 12. Pengurangan penggunaan kertas dan plastik 

Bukti yang diminta: 

1. Bukti berupa kebijakan unit kerja berupa surat/peraturan 

di kampus dalam mengurangi penggunaan kertas dan 

plastik. Contoh e-office yang telah diaplikasikan selama ini, 

himbauan dalam surat-surat tentang penggunaan galon 

air dalam kegiatan di kampus, foto-foto kegiatan yang 

menggunakan galon air dan membawa tumbler masing-

masing. Foto kran air siap minum di di kampus.  

2. Deskripsi program atau kegiatan pengurangan 

penggunaan kertas dan plastik 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada):……………… …………… 

  

1 2 

  

3 4 
Contoh Program untuk Mengurangi Penggunaan Kertas dan Plastik di Kampus 
(Mahidol University, Thailand) 
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Deskripsi: 

(Jelaskan program untuk mengurangi penggunaan kertas dan 
plastik di di kampus Anda. Berikut ini adalah contoh deskripsi. 
Anda dapat menjelaskan lebih banyak item terkait jika 
diperlukan.) 

Contoh: 

1. Mahidol IT mendukung sistem tanpa kertas untuk 
mengurangi kertas di tempat kerja sehari-hari. Ini dapat 
mengurangi banyak penggunaan kertas di Universitas 
Mahidol, mengurangi emisi CO2, dan menyelamatkan 
dunia. 

2. Mahidol IT melakukan penggunaan kertas 2 sisi, selalu 
periksa kembali perlu tidaknya untuk dicetak, 
mengutamakan sistem online daripada hard copy. 

3. Universitas Mahidol memiliki kebijakan “Kurangi tas 
plastik Reuse dalam 3 tahun terakhir. Kami dapat 
mengurangi sekitar 3 juta kantong per tahun atau 
mengurangi 90% sampah plastik di universitas ”. Proyek 
"Mahidol Reduce & Reuse Plastic Bag" konsisten dengan 
poin-poin utama kampanye Program Lingkungan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) tahun ini 
memfokuskan kampanyenya pada "Polusi Plastik 
Sampah" (Polusi Sampah Plastik) adalah arah yang sama 
di seluruh dunia seperti "jika Anda tidak dapat 
menggunakannya kembali, tolak itu ". 
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Lampiran 13. Pengolahan limbah organik 

Bukti yang diminta: 

1. Bukti fasilitas pembuangan sampah organik (sisa 

makanan), daun, ranting pohon di lingkungan kampus. 

Foto-foto komposter atau fasilitas pembuangan khusus 

sampah organik.  

2. Deskripsi program atau kegiatan pengolahan limbah 

organik 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): ………………………….. 

Contoh: 

 

Contoh Pengolahan Limbah Organik (Politecnico di Milano, Italy) 

 

Deskripsi: 

(Jelaskan program untuk mengolah sampah organik di kampus 
Anda. Berikut ini adalah contoh deskripsi. Anda dapat 
menjelaskan lebih banyak item terkait jika diperlukan.) 

Di Politecnico Milan, satu-satunya struktur yang menghasilkan 
limbah organik adalah kantin dan kafe, yang mengelola secara 
otonom limbah semacam ini. Kantin dan kafe mengelola sampah 
organik dengan Amsa (Perusahaan Layanan Lingkungan Milan). 



 
  

96| Laporan Anual Pertama GC UM 2020 
 

Amsa mengumpulkan limbah organik dan mengirimkannya ke 
pabrik pengolahan limbah resmi yang memproses bahan melalui 
pencernaan anaerob. Output dari sistem ini adalah: biogas, 
biometana, listrik dan karbon dioksida cair untuk keperluan 
industri diproduksi, dan pupuk organik  

(http://www.amsa.it/gruppo/cms/amsa/http://www.montello-
spa.it/riciclo_rifiuti_organici/). 
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Lampiran 14. Pengolahan limbah anorganik 

Bukti yang diminta: 

1. Bukti fasilitas pemilahan sampah yang berbeda untuk 

jenis sampah kertas, plastik, logam, kaca, kardus/box, 

baterai, peralatan elektronik, cartridge/tinta bekas, alat-alat 

tulis, dll. Sertakan foto-foto dari fasilitas tersebut.  

2. Deskripsi program atau kegiatan pengolahan limbah 

anorganik 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): …………………………. 

Contoh: 

 

Contoh Pengolahan Limbah Anorganik (Universitas Indonesia, Indonesia) 

  
Contoh Pengolahan Limbah Anorganik (Politecnico di Milano, Italy) 
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Deskripsi: 

(Jelaskan program untuk mengolah limbah anorganik di 
kampus Anda. Berikut ini adalah contoh deskripsi. Anda 
dapat menjelaskan lebih banyak item terkait jika diperlukan.) 

Contoh: 

1. Pengolahan limbah anorganik di Politecnico di Milano 
yang dikembangkan bersama AMSA (Perusahaan Jasa 
Lingkungan Milan) bersama dengan perusahaan lain, 
telah melakukan pemasangan pengumpul limbah 
anorganik y.i WEEE (Peralatan Listrik dan Elektronik 
Limbah). Lingkup utama proyek ini adalah untuk 
mengoptimalkan, dan meningkatkan proses daur ulang 
WEEE untuk memulihkan logam mulia yang berharga 
dan elemen tanah melalui proyek percontohan 
berdampak rendah. 

2. Proyek Baterai: proyek, dimulai dari kolaborasi antara 
Universitas, Kota Milan dan AMSA, memiliki tujuan 
untuk meningkatkan kesadaran pengguna dan warga 
tentang pengumpulan dan daur ulang WEEE. 
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Lampiran 15. Penanganan limbah beracun 

Bukti yang diminta: 

1. Bukti kebijakan atau aturan di lingkungan kampus terkait 

pengelompokan dan pengumpulan limbah berbahaya dan 

beracun (B3). Misalnya penanganan limbah cair B3 di 

laboratorium atau penanganan limbah cair dari bengkel-

bengkel kerja atau workshop di tiap jurusan. Foto-foto 

terkait pengelompokan dan pengumpulan limbah 

tersebut. Termasuk limbah dari hasil praktikum atau 

eksperimen di laboratorium. 

2. Deskripsi program atau kegiatan penanganan limbah 

beracun 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): ………………………….. 

Contoh: 

  

Contoh Pengolahan Limbah Beracun 
(Mahidol University, Thailand) 

Contoh Pengolahan Limbah Beracun 
(Università di Bologna, Italy)  
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Deskripsi: 

(Tolong jelaskan program untuk mengolah limbah beracun di di 
kampus Anda. Berikut ini adalah contoh dari deskripsi. Anda 
dapat menjelaskan lebih banyak item terkait jika diperlukan.) 

 

Pengelolaan limbah berbahaya (padat/cair/gas) diarahkan oleh 
Nu.Te.R. (Tim Teknis Limbah) di 41 Unit Lokal yang tersebar di 
semua distrik dan Universitas. Setiap unit lokal dilengkapi dengan: 

• Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (gambar 1) untuk 
menyimpan secara aman Limbah Berbahaya yang diterima dari 
laboratorium tempat mereka berasal sampai diambil dari 
Perusahaan yang berwenang; 

• 1-3 Teknisi terlatih, yang memberikan instruksi untuk 
pengemasan dan pelabelan limbah dan mengisi dokumen untuk 
mematuhi peraturan nasional dan internasional. 

• Tipologi spesifik dari limbah berbahaya seperti WEEE dikirim 
ke pabrik daur ulang. Selanjutnya, pusat untuk perbaikan 
WEEE bekas mulai di Departemen Teknik Teknik Sipil, 
Kimia, Lingkungan & Bahan (ref. Prof. Alessandra Bonoli). 
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Lampiran 16. Pembuangan limbah cair 

Bukti yang diminta: 

1. Bukti fasilitas pengolahan limbah cair di kampus. Foto-

foto instalasi pengolahan air limbah di kampus. Misalnya 

di rektorat ada fasilitas STP untuk pengolahan air limbah 

greywater. Selain itu, foto/bukti pengolahan air limbah 

lainnya misalnya dari AC, pengolahan dan pemanenan air 

hujan, sumur resapan. Foto-foto bagaimana limbah cair 

dari setiap gedung dialirkan menuju saluran drainase di 

lingkungan kampus UM. 

2. Deskripsi program atau kegiatan pembuangan limbah cair 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): ………………………….. 

Contoh: 

 

Contoh Pembuangan Limbah (Nottingham Trent University, UK) 
 

Deskripsi: 

(Jelaskan pembuangan limbah di kampus Anda. Berikut ini adalah 
contoh deskripsi. Anda dapat menjelaskan lebih banyak item terkait jika 
diperlukan.) 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8yufo9YXVAhWDbVAKHcofA94QjRwIBw&url=http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-leicestershire-17732820&psig=AFQjCNFIfsDN0h75pM4LtnbU-sr4AwgLhg&ust=1500023676851372
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Pengusaha Sewerage di Inggris memiliki tugas di bawah Water Industry 
Act 1991 untuk menyediakan, memperbaiki, dan memperluas sistem 
saluran pembuangan umum (untuk aliran domestik dan perdagangan). 
Mereka memiliki tugas untuk membersihkan dan memelihara selokan-
selokan tersebut (dan setiap saluran lateral) untuk memastikan bahwa 
area yang mereka layani dikeringkan secara efektif. Ada juga kewajiban 
untuk membuat ketentuan untuk mengosongkan selokan itu, biasanya 
melalui pekerjaan pengolahan limbah, atau jika perlu, melalui 
pembuangan langsung ke aliran air. Severn Trent Water Plc adalah 
penyedia layanan ini untuk pembuangan air limbah NTU untuk semua 
kampus. 

Definisi beserta contoh down-cycling dan up-cycling 

Down-cycling adalah praktik daur ulang yang melibatkan pemecahan suatu 

barang menjadi elemen atau bahan komponennya. Setelah elemen atau 

bahan penyusunnya diperoleh kembali, lalu digunakan kembali jika 

mungkin, tetapi biasanya sebagai produk bernilai rendah. Contohnya, 

aluminium, baja, dan kaca - semua bahan tersebut hancur sangat lambat 

atau bahkan tidak sama sekali selama proses daur ulang. Kita dapat 

memanfaatkannya dengan mendaur ulang bahan-bahan ini, karena 

mereka dapat digunakan kembali (Gambar 1a). Sedangkan up-cycling 

mengacu pada penggunaan kembali material bekas / lama untuk tujuan 

lain. Contoh, penggunaan ban bekas sebagai penahan/penguat 

permukaan pada jalan bukan aspal (Gambar 1b). 

  

  (a)    (b)  

Gambar 1. Contoh down-cycling (a) dan up-cycling (b)
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Lampiran 17. Implementasi program konservasi air 

Bukti yang diminta: 

1. Bukti berupa gambar/foto/prototype konservasi air 

2. Deskripsi implementasi program atau kegiatan konservasi 

air 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): ………………………….. 

Contoh: 

 

Contoh konservasi air – Pengumpulan air hujan (University of Groningen, 
Netherlands)  
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Contoh konservasi air - In Ground Water 
Tank (Institute Teknologi Sepuluh 
Nopember, Indonesia) 

Contoh konservasi air – Danau 
(Universitas Indonesia, Indonesia) 

   

Deskripsi: 

(Jelaskan program konservasi air di kampus Anda. Berikut ini 
adalah contoh deskripsi. Anda dapat menjelaskan lebih banyak 
item terkait jika diperlukan.) 

Semua bangunan Universitas Groningen memiliki sistem 
pembuangan limbah yang terpisah, untuk air limbah dan air 
bersih (air hujan). Air hujan dengan demikian dikumpulkan dari 
atap bangunan dan kemudian dibuang ke kolam dan kanal lokal di 
sekitar bangunan. Universitas juga memiliki bangunan tempat 
semua air hujan dikumpulkan untuk pembilasan toilet dan untuk 
menyirami tanaman di dalam gedung. Di kampus kami, kami 
memiliki sistem pembuangan limbah yang terpisah. Kami 
mengumpulkan air hujan dari atap, area parkir dll. Dan 
membuangnya di kolam dan saluran di kampus kami. 
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Lampiran 18. Implementasi program daur ulang air  

Bukti yang diminta: 

1. Bukti berupa gambar/foto/prototype implementasi daur ulang 

air 

2. Deskripsi implementasi program atau kegiatan daur ulang 

air 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): ………………………….. 

Contoh: 

 

 

Contoh Program Daur Ulang Air (Mahidol University, Thailand) 

 

Deskripsi: 

(Jelaskan program daur ulang air di unit kerja Anda. Berikut ini 
adalah contoh deskripsi. Anda dapat menjelaskan lebih banyak 
item terkait jika diperlukan.) 

Sebuah alat ukur air dipasang untuk mengukur jumlah air hujan 
yang telah digunakan. Air daur ulang juga digunakan untuk sistem 
sprinkler kebun, toilet flush, sistem pendingin, aquaponik dan 
digunakan di kolam ikan. 
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Lampiran 19. Penggunaan alat hemat air 

Bukti yang diminta: 

1. Bukti berupa gambar/foto/prototype alat-alat hemat air 

2. Deskripsi penggunaan alat hemat air 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): ………………………….. 

Contoh: 

  

Contoh penggunaan alat hemat air (University of Nottingham, UK) 

 
Deskripsi: 
 
(Jelaskan penggunaan peralatan yang efisien air di kampus Anda. 
Berikut ini adalah contoh dari deskripsi. Anda dapat menjelaskan 
lebih banyak item terkait jika diperlukan.) 

Beberapa contoh tindakan konservasi air termasuk, cistermiser 
(kontrol otomatis pembilasan urinoir), urinal tanpa air, WC flush 
rendah dan keran flo rendah dan keran otomatis. 

Peralatan Jumlah Jumlah alat hemat air Persentase 

Toilet 250 150 60% 

Wastafel 150 100 66% 

Etc. … … … 

  Rata-rata 63% 
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Lampiran 20. Rasio jumlah kendaraan (mobil dan sepeda 
motor) dibagi dengan total populasi kampus 

 

Picture A Picture B 

  

 

Description:  

(Please describe your evidence)  

 

 

 

 

 

 

Additional evidence link: 
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Lampiran 21. Layanan shuttle kampus 

 

 

Example of Shuttle Services (Universitas Indonesia, Indonesia) 

 

Example of Shuttle Services – Bus Timetable (Bangor University, UK) 

 

Description: 

(Please describe the shuttle services on your campus. The following is an 
example of the description. You can describe more related items if needed.) 

University sites in and around Bangor and Menai Bridge are very 
well served by local buses run by the County Councils so there is 
very little demand for shuttle buses. To view all the timetables 
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Additional evidence link: 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Residents/Parking-roads-
and-travel/Bus-timetables/Bustimetables. 

http://www.anglesey.gov.uk/transport-and-roads/public-
transport/bus-or-coach/local-bus-timetables/ 

The University also actively supports Traveline Cymru’s journey 
planner scheme, myunijourney 

http://planet.cymru/en/feeling-lost-in-bangor/ 
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Lampiran 22. Kebijakan kendaraan bebas emisi  

Bukti yang diminta: 

1. Bukti berupa foto kendaraan bebas emisi, misal gambar sepeda, 

mobil elektrik kampus, tempat charger elektrik untuk 

sepeda/mobil elektrik 

2. Deskripsi poin 1. 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): ………………………….. 

Contoh: 

  

Contoh sepeda kampus 
(University College Cork, 
Ireland) 

Contoh tempat mengisi daya mobil 
listrik (University College Cork, 
Ireland) 
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Contoh Pengisian Kendaraan Listrik 
Gratis di The Ffriddoedd Carpark 
(Bangor Univ., UK) 

Contoh dari Zero Emission Vans 
(Bangor University, UK) 

 

Deskripsi: 

(Jelaskan kebijakan kendaraan bebas emisi di kampus Anda. 
Berikut ini adalah contoh deskripsi. Anda dapat mendeskripsikan 
lebih banyak item terkait jika diperlukan.) 

 

Semua tempat di Universitas Bangor menyediakan jalur 
pengendara sepeda dan ramah pejalan kaki. Banyak yang memiliki 
jalur bebas kendaraan untuk pengguna ini. Ada batas kecepatan 5 
mph di semua jalan internal, dan jalur sepeda di jalan umum. 
Semua tempat memiliki rak siklus dalam berbagai desain. 
Universitas menawarkan mandi gratis untuk pengendara sepeda, 
menjalankan skema "Cycle to Work" untuk staf serta mendorong 
bersepeda melalui sejumlah layanan, acara, dan grup, dan 
menyediakan sepeda gratis kepada siswa. 
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Lampiran 23 Rasio jumlah kendaraan bebas emisi dibagi 

dengan total populasi kampus 

Picture A Picture B 

  

 

Description:  

(Please describe your evidence) 

 

 

 

Additional evidence link: 
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Lampiran 24 Rasio total area parkir terhadap total area 

kampus 

 

Example of Ratio of Parking Area to Total Campus Area (University College Cork, 
Ireland) 

 

Example of Ratio of Parking Area to Total Campus Area (Bangor University, UK) 

 

Description: 

(Please describe the ratio of parking area to total campus area. The following 

is an example of the description. You can describe more related items if 

needed.) 

Total main campus area: 740,300 m2  

Total parking area = 19525m2 (1562 spaces*12.5m2 per space).   

Ratio = 0.026 

Additional evidence link: 
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Lampiran 25. Program transportasi yang dirancang untuk 

membatasi atau mengurangi area parkir di 

kampus selama 3 tahun terakhir 

Picture A Picture B 

  

 

Description:  

(Please describe your evidence) 

 

 

 Additional evidence link: 



 
  

Laporan Anual Pertama GC UM 2020 |115 
 

Lampiran 26. Prakarsa kampus untuk mengurangi jumlah 

kendaraan pribadi  

Bukti yang diminta: 

1. Bukti berupa foto yang menggambarkan upaya 

pengurangan penggunaan kendaraan pribadi (misalnya 

bus kampus, fasilitas peminjaman sepeda gratis dll.)  

2. Deskripsi poin 1. 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): …………………………….. 

Contoh: 

  

Bus kampus (Universitas Indonesia, 
Indonesia) 

Sepeda untuk disewa (Universitas 
Indonesia, Indonesia) 

 

Deskripsi: 

(Jelaskan prakarsa transportasi untuk mengurangi kendaraan 
pribadi di kampus Anda dan tentukan detail data, misalnya bus 
kampus, sepeda gratis, dll. Berikut ini adalah contoh uraian. Anda 
dapat mendeskripsikan item terkait lainnya jika diperlukan.) 

1. Shuttle / bus kampus di dalam kampus 

2. Menyewa sepeda di kampus 
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Lampiran 27. Kebijakan jalur pejalan kaki  

Bukti yang diminta: 

1. Bukti berupa foto jalur khusus pejalan kaki 

2. Deskripsi poin 1. 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): ………………………….. 

Contoh: 

 

 

Contoh jalur pejalan kaki (Universitas 
Indonesia, Indonesia) 

Contoh lampu jalan surya (Shandong 
Normal University - Lishan College, China) 

 

Deskripsi: 

(Tolong jelaskan kebijakan jalur pejalan kaki di unit kerja Anda. 

Berikut ini adalah contoh deskripsi. Anda dapat mendeskripsikan 

item terkait lainnya jika diperlukan.) 

1. Pemisah antara jalan untuk kendaraan dan jalur pejalan kaki. 

2. Jalan landai dan pandu yang memiliki desain yang cocok untuk 

pejalan kaki yang memiliki kebutuhan khusus. 

3. Lampu jalan untuk pejalan kaki di malam hari. Lishan College 

memiliki 200 lampu jalan surya, yang mengontrol lampu jalan 

surya secara otomatis melalui intensitas cahaya. 
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Lampiran 28. Mata kuliah terkait keberlanjutan yang 

ditawarkan 

Bukti yang diminta: 

1. Bukti berupa jumlah mata kuliah terkait keberlanjutan yang 

ditawarkan 

2. Deskripsi singkat mata kuliah terkait keberlanjutan. 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): ………………………….. 

Contoh: 

 



 
  

118| Laporan Anual Pertama GC UM 2020 
 

 

Contoh Mata Kuliah Terkait Keberlanjutan (Nottingham Trent University, UK) 
 

Deskripsi: 

(Tolong jelaskan mata kuliah keberlanjutan yang ditawarkan di 
kampus Anda. Berikut ini adalah contoh dari deskripsi. Anda 
dapat menjelaskan lebih banyak item terkait jika diperlukan.) 

Di atas adalah daftar program yang telah mengalami perubahan 
yang disetujui melalui program Refresh Kurikulum NTU yang 
bertujuan untuk menanamkan keberlanjutan ke dalam semua 
program dan konten modul yang ditawarkan oleh Universitas. 

Daftar ini juga mencakup kursus dengan keberlanjutan yang 
sudah tertanam, dan yang mencakup Sertifikat Keberlanjutan 
dalam Praktek sebagai bagian dari kurikulum inti. 
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Lampiran 29 Jumlah keseluruhan mata kuliah yang 

ditawarkan 

 

Example of Total Courses Offered in 2015/16 – 2017/18 (Nottingham Trent 
University, UK) 

 

Description: 

(Please describe the total of courses/subjects offered on your campus. The 
following is an example of the description. You can describe more related 
items if needed.) 

Total number of courses offered in 2017/18 = 345 courses (not 
modules) 

 

Additional evidence link: 
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120| Laporan Anual Pertama GC UM 2020 
 

Lampiran 30. Total dana penelitian kampus terkait 

berkelanjutan 

Bukti yang diminta: 

1. Bukti foto/web dll. terkait dengan publikasi ilmiah dengan 

topik keberlanjutan 

2. Deskripsi singkat tentang total dana penelitian 

keberlanjutan per tahun selama 3 tahun terakhir, y.i 2017-

2019. 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): ………………………….. 

Contoh: 
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Contoh Dana Penelitian untuk Penelitian Keberlanjutan (Wageningen University 
& Research, Netherlands) 

 

Deskripsi: 

(Tolong jelaskan total dana penelitian keberlanjutan. Berikut ini 
adalah contoh deskripsi. Anda dapat menjelaskan lebih banyak 
item terkait jika diperlukan.) 

 

• Total dana penelitian yang didedikasikan untuk penelitian 
keberlanjutan pada tahun 2017 = …….. dalam Rupiah 

• Total dana penelitian yang didedikasikan untuk penelitian 
keberlanjutan pada tahun 2018 = ……... dalam Rupiah 

• Total dana penelitian yang didedikasikan untuk penelitian 
keberlanjutan pada tahun 2019 = ……... dalam Rupiah 

Rata-rata tahun terakhir 3 tahun dana penelitian yang 
didedikasikan untuk penelitian keberlanjutan = ….... dalam 
Rupiah 
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Lampiran 31 Total dana penelitian  

Bukti yang diminta: 

1. Gambar atau tabel dll. terkait dengan total dana penelitian di 

Fakultas Anda 

2. Deskripsi singkat tentang total dana penelitian per tahun 

selama 3 tahun terakhir, y.i 2017-2019. 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): …………………………… 

Contoh: 

 

Contoh Dana Penelitian (Wageningen University & Research, Netherlands) 

 

Dekrispsi: 

(Tolong jelaskan total dana penelitian. Berikut ini adalah contoh 

deskripsi. Anda dapat menjelaskan lebih banyak item terkait jika 

diperlukan.) 

Total dana penelitian pada tahun 2016 = …… ... dalam Rupiah 
Total dana penelitian pada tahun 2017 = …… ... dalam Rupiah 
Total dana penelitian pada tahun 2018 = …… ... dalam Rupiah 
Rata-rata tahun terakhir 3 tahun dana penelitian = …… .. dalam 

Rupiah 

Lebih lanjut tentang dana penelitian dalam laporan tahunan 2017: 

http://www.wur.nl/en/About-Wageningen/Annual-report-

Wageningen-University-Research.htm.

http://www.wur.nl/en/About-Wageningen/Annual-report-Wageningen-University-Research.htm
http://www.wur.nl/en/About-Wageningen/Annual-report-Wageningen-University-Research.htm
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Lampiran 32 Jumlah publikasi ilmiah yang diterbitkan 

terkait keberlanjutan 

 

Picture A Picture B 

  

 

Description:  

(Please describe your evidence) 

 

 

 

Additional evidence link: 
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Lampiran 33. Jumlah acara/events terkait keberlanjutan 

Bukti yang diminta: 

1. Bukti foto/leaflet/web dll. terkait kegiatan keberlanjutan  

2. Deskripsi singkat tentang acara keberlanjutan per tahun 

selama 3 tahun terakhir, y.i 2017-2019. 

3. Bukti tersebut dibuat dalam file.doc/.docx, sajikan dalam 

bentuk link yang dapat diakses tim UM Green Campus atau 

dapat dikirim ke email: greencampus@um.ac.id. 

Tuliskan link (jika ada): ……………………….. 

Contoh: 

 

 

Contoh Acara Terkait Keberlanjutan (Universitas Indonesia, Indonesia) 

  

Contoh Acara Terkait Keberlanjutan (Universitat Politècnica de València, Spain) 
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Deskripsi: 
(Tolong jelaskan acara keberlanjutan di unit kerja Anda. Berikut 
ini adalah contoh deskripsi. Anda dapat menjelaskan lebih banyak 
item terkait jika diperlukan.) 
 
Contoh acara yang berkaitan dengan lingkungan dan kelestarian 
yang diselenggarakan atau diselenggarakan oleh UPV pada tahun 
akademik 2017-2018.  
Jumlah total acara terkait keberlanjutan / lingkungan di: 
2016/2017: 154 
2017/2018: 163 
2018/2019: 162 
Rata-rata total per tahun selama 3 tahun terakhir dari 160 acara 
(mis. Konferensi, lokakarya, peningkatan kesadaran, pelatihan 
praktis, dll.). 
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Lampiran 34. Jumlah organisasi kemahasiswaan yang 

berkaitan dengan keberlanjutan 

Picture A Picture B 

  

 

Description:  

(Please describe your evidence) 

 

 

 

 

  

Additional evidence link: 
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Lampiran 35. Ketersediaan laporan keberlanjutan 

  

Examples of sustainability report (Nottingham Trent University, UK) 

 

Examples of sustainability report (Universitat Politècnica de València, 
Spain) 

 

Description: 

(The following is an example of the report link/url) 

Complete text of Universitat Politècnica de València 
Environmental Statement Report 2017 available on this link: 
https://riunet.upv.es/handle/10251/101683 

 

Additional evidence link: 

https://riunet.upv.es/handle/10251/101683
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