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Berdasarkan hasil penilaian UI GreenMetric World University Rankingss 

fact file 2020 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berdasarkan kategori Setting 
and Infrastructure, Energy and Climate Change, Waste, Water, Transportation 

and Education memperoleh poin total 5.150 dari total maksimum poin 10.000. 
Pada keseluruhan poin pesentase total nilai tertinggi diperolah dari kategori 

Education dan Transportation, sedangkan nilai terendah pada kategori yaitu 
pada kategori Waste, yaitu hanya menyumbang 9% dari total keseluruhan nilai.

 

Tabel 4.1 Persentase nilai perkategori 
 

Pada fact file 2020 dapat diketahui bahwa UIN Sulthan Thaha Saifuddin 
Jambi memperoleh rangking ke-485 dari keseluruhan total kampus se-Dunia 
yang mengikuti perangkingan UI GreenMentric World University Rankingss 

tahun 2020. Jika di analisa lebih lanjut nilai rangking se-Dunia pada setiap 
kategori rangking tertinggi yaitu kategori Education dengan rangking ke 274, 

Transportasi rangking ke 325, Water rangking ke 509, Energi and Climate 
change rangking ke-553, Waste rangking ke 582 dan terakhir Setting and 

Infrastructure rangking ke 671. Sedangkang Rangking keseluruhan kampus se-
Indonesia UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menduduki rangking ke-50.  
 

 
 

 

 
 

 



A. Setting and Infrastructure (SI) 
  

Hasil penilaian kategori Setting and Infrastruktur (penataan dan 
infrastruktur) dapat dilihat pada table 4.2. Pada SI ini indikator yang dinilai 

yaitu terdapat 6 poin, berdasarkan hasil penilaian disetiap indikator UIN 
STS Jambi belum mendapatkan nilai maksimum terutama pada indikator 

ke 4 yaitu Total area yang ada di kampus untuk resapan air selain vegetasi 
hutan dan tanaman hanya memperoleh nilai 50 dari total 200 poin. Salah 
satu contoh evidence yang diharapkan pada indikator ke 4 yaitu lobang 

biopori, sumur resapan, kolam atau embung dan lain sebagainya. 
Selanjutnya indikator ke 3 dan 5 hanya mendapatkan poin 75 dari total 

poin 300. Pada indikator ke 3 Total area kampus yang tertutup vegetasi 
tanaman/taman. Pada hal untuk evaluasi kedepannya UIN STS Jambi dapat 

memperbanyak taman dan tanaman di ruang terbuka, dapat berupa 
tanaman tanam atau tanaman rambat pada pedestrian pathway atau atap-

atap parkiran. Kemudian indikator ke 5 yaitu tentang Total rurang terbuka 
dibagi dengan total populasi kampus, pada indikator ini luas dasar 
bangunan akan mempengaruhi nilai, maka sangat disarankan pada saat 

membangun agar memperkecil luas lahan yang terpakai dengan cara 
mengutamakan untuk membangun bangunan dengan minimal 8 lantai. 

 

 
Tabel 4.2 Nilai Kategori Setting and Infrastruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Energy and Climate Change (EC) 
 

Hasil penilaian kategori Energy and Climate Change (Energi dan 

perubahan iklim) dapat dilihat pada table 4.3. Penilaian EC memberikan 
kontribusi nilai 21% dari total nilai pada seluruh kategori. Nilai terendah 

dapat dilihat pada indikator ke 3 dan 5, tidak memberikan kontribusi poin 
sama sekali. Indikator ini trekait jumlah energi terbarukan dan rasio 

produksinya dengan penggunaan energy pertahun. Salah satu contoh energi 
terbarukan yang dapat diaplikasikan di kampus seperti listrik tenaga surya 
(solar cell), clean biomass, wind power, geothermal, biodiesel and 

Hydropower. 

 
Tabel 4.3 Nilai Kategori Energy and Climate Change 

Pada beberapa indikator masih dapat dioptimalkan seperti penggunaan 

peralatan hemat energi dengan cara mngganti penggunaan lampu dengan 
lampu LED, dan mengganti seluruh AC yang hemat energi. Pada indikator 

ke 6 dapat dioptimalkan dengancara mengintegrasikan setiap gedung di 
kampus dengan konsep green building (misalnya ventilasi alami, 

pencahayaan alami penuh, adanya pengatur energi bangunan, adanya green 
building, dll.). Kemudian yang terakhir yaitu total jejak karbon, total jejak 
karbon dapat dikurangi dengan cara menerapkan car free day dan 

menggunakan transportasi yang ramah Lingkungan. 
 

 

 

 

 

 

 

 



C. Waste (WS) 
 

Hasil penilaian kategori Waste (Limbah) dapat dilihat pada table 4.4. 

Penilaian WS memberikan kontribusi nilai 18% dari total nilai pada seluruh 
kategori. Nilai terendah dapat dilihat pada indikator ke 1, 3 dan 6, yaitu 

terkait program daur ulang sampah di kampus, pengelolaan limbah organic 
dan pembuangan limbah cair. Hal ini dpaat dioptimalkan dengan cara 

menyediakan ruang/gedung khusus yang dapat digunakan sebagai 
pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Limbah organic seperti daun, dan 
ranting pohon dikampus dapat diolah menjadi kompos, dan yang terakhir 

menyediakan alat pengelolaan limbah cair (wastewater treatment), sehingga 
limbah yang dihasilkan kampus tidak langsung dibuang ke Lingkungan.  

 

 
Tabel 4.4 Nilai Kategori Waste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Water (WR) 
 

Hasil penilaian kategori Water (Air) dapat dilihat pada table 4.5. 

Penilaian WR memberikan kontribusi nilai 10% dari total nilai pada seluruh 
kategori. Nilai terendah dapat dilihat pada indikator ke 4 Konsumsi air 

olahan. Konsumsi air olahan (PAM) dapat dikurangi dengan cara 
mengoptimalkan penggunaan air alam seperti air dari dari tangki air hujan, 

air tanah, air permukaan, dll. Kampus hendaknya menyediakan penampung 
air hujan sehingga dapat memanen air hujan yang nantinya dapat 
digunakan untuk kebutuhan air di kampus. Kemudian indikator yang dapat 

dimaksimalkan seperti mengoptimalkan penggunaan alat hemat air (miasl 
keran otomatis, autoflush toilet dll), dan yang terakhir yaitu indikator 

program konservasi air di kampus seperti danau, sistem pengelolaan danau, 
pemanenan air hujan, tangki air, biopori, sumur resapan, dll. 

 

 
Tabel 4.5 Nilai Kategori Water 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Transportation (TR) 
 

Hasil penilaian kategori Transportation (Transportasi) dapat dilihat pada 

table 4.6. Penilaian TR memberikan kontribusi nilai 18% dari total nilai pada 
seluruh kategori. Nilai terendah dapat dilihat pada indikator ke 4, Rasio 

jumlah kendaraan bebas emisi dibagi dengan total populasi kampus. Dalam 
rangka mengurangi jejak karbon dan polusi udara kampus hendaknya 

menyediakan kendaraan bebas emisi yang dapat digunakan oleh seluruh 
civitas akademika, salah satu contohnya menyediakan bus kampus yang 
green energy, menyediakan fasilitas sepeda atau scooter yang dapat 

digunakan mahasiswa di kampus dan merekomendasikan seluruh civitas 
akademika untuk menggunakan kendaraan yang bebas emisi. 

Nilai yang dapat dioptimalkan yaitu pada beberapa indikator lainnya 
seperti, menyediakan shuttle bus yang dapat diakses, terjadwal dan bebas 

emisi. Adanya kebijakan yang mendukung enggunaan kendaraan bebas 
emisi (misalnya sepeda, kano, papan salju, mobil listrik, dll.) sebagai 
transportasi di kampus. Kemudian adanya kebijakan mengurangi jumlah 

lahan parkir setiap tahunnya, dan memfasilitasi jalur pejalan kaki yang 
nyaman dan mampu mengaskses ke setiap gedung di kampus, catatan yang 

perlu diperhatikan seperti menjamin keselamatan (dilengkapi dengan 
penerangan yang cukup, pemisah antara jalan kendaraan dan pejalan 

kaki,dan pegangan tangan.), kenyamanan (menggunakan material yang 
lembut (karet, kayu dll), dan terdapat petunjuk arah.) dan ramah disabilitas 

(terdapat tanjakan pengganti tangga yang landai dan dan ada blok pemandu 
yang memiliki desain yang cocok untuk pejalan kaki yang memiliki cacat 
fisik).  

 

 
Tabel 4.6 Nilai Kategori Transportation 

 



F. Education (ED) 
 

Hasil penilaian kategori Education (Pendidikan dan Penelitian) dapat 

dilihat pada table 4.7. Penilaian ED memberikan kontribusi nilai 18% dari 
total nilai pada seluruh kategori. Secara umum nilai setiap indikator pada 

kategori Pendidikan dan Penelitian yaitu diatas 50% dari poin total nilai tiap 
indikator.  

 

 
Tabel 4.7 Nilai Kategori Education 

 

Namun terdapat beberapa catatan yang perlu dioptimalkan pada tahun 

berikutnya seperti menambahkan mata kuliah terkait keberlanjutan pada 
setiap prodi, mengoptimalkan terdapat tanjakan pengganti tangga yang 

landai dan dan ada blok pemandu yang memiliki desain yang cocok untuk 
pejalan kaki yang memiliki cacat fisik, dan memperbanyak organisasi 
kemahasiswaan yang berkaitan dengan keberlanjutan. 

 


