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KATA PENGANTAR 
 

 
Teriring salam dan doa semoga kita selalu diberikan 

kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan rutinitas sehari-

hari, Amin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
karunia dan nikmat yang telah diberikan, sehingga tim dapat 
menyusun Guideline Green Campus UI GreenMetric World 
University Rankings 2021. 

Penyusunan draft ini dilakukan untuk membuat naskah 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai 
Perankingsan Green Campus melalui UI GreenMetric World 
Unversity Rankings yang berisi latar belakang, tujuan 
penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, 

jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan, 
dengan rangkaian kegiatan meliputi latar belakang, maksud, 
tujuan, ruang lingkup, kerangka teoritis, permasalahan 

lingkungan di kampus UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi saat 
ini, konsep dan kriteria, serta sistem evaluasi hasil perankigan 
tahun sebelumnya. 

Draft ini merupakan tahap awal dan akan segera dilengkapi 
dengan database, workshop serta kegiatan pendukung lainnya. 

Semoga tim dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat 
untuk pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Guideline Green 
Campus UI GreenMetric World University Rankings 2021. 

 
 

Jambi,  Juni 2021 
 
 

Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
Bukti perubahan iklim dalam beberapa dekade terakhir mulai 

memperjelas penampakannya dengan menaiknya permukaan laut, 

mencairnya gletser, berubahnya pola curah hujam, dan meningkatnya 
suhu permukaan bumi. Laju peningkatan emisi gas rumah kaca 

menyebabkan suhu rata-rata naik 0,2 0C dan akan mencapai ambang 
peningkatan tertinggi 20 C pada tahun 2050. Bukti lain menunjukan 
perubahan iklim beberapa tahun ini terlalu cepat yang akan berdampak 

pada kehidupan manusia dan kehidupan spesies lainnya telah memicu 
perdebatan dan diskusi panjang dalam mencari solusi untuk 
mengantisipasi dampak buruknya dan memikirkan masa depan untuk 

generasi mendatang.  
Pembangunan berkelanjutan pada aspek lingkungan, ekonomi 

dan sosial budaya diharapkan menjadi salah satu jalan keluar dalam 
mengantisipasi dampak perubahan iklim. Meskipun isu perubahan 
iklim lebih sering dibahas dalam konteks global, tidak dapat dipungkiri 

bahwa peran sekecil apapun dari berbagai kelompok atau pemangku 
kepentingan perlu diupayakan dalam mengantisipasi dampak tersebut. 

Civitas akademika dan lingkungan kampus juga merupakan kelompok 
yang tidak terkecuali bahkan memiliki peran yang sangat strategis dan 
signifikan. 

Lingkungan kampus merupakan bagian kecil dari komunitas 
global yang harus berpartisipasi dalam perjuangan mengatasi dampak 
perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Keberadaan 

kampus yang menjadi wadah penegakan teknologi, ilmu pengetahuan 
dan inovasi, menjadi komunitas di tingkat lokal yang berperan penting 

dalam berkontribusi dalam mengimplementasikan prinsip 
keberlanjutan dalam lingkup lingkungannya. Kegiatan sehari-hari di 
lingkungan kampus merupakan demonstrasi yang sangat penting 

bagaimana mewujudkan cara hidup yang bertanggung jawab terhadap 
lingkungan. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip yang ingin 
dijunjung, pihak kampus dapat melibatkan mahasiswa dalam kerja 

kelembagaan yang berkaitan dengan materi dan kegiatan dalam rangka 
mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan, serta mengajak 

mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam mengurangi polusi, limbah 
dan berbagai tindakan ramah lingkungan lainnya. Pengalaman dalam 
menerapkan hidup berkelanjutan di lingkungan akan membentuk 

prinsip tersendiri yang diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi 
kalangan yang lebih luas seperti kota, regional bahkan lingkup nasional 

dan internasional. 
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui 

program Green Sutha mengedepankan pengelolaan kampus ramah 

lingkungan dan menjadi bagian penting dalam keterlibatan langsung 
dalam upaya Internasional mengurangi dampak perubahan iklim 
secara global dengan membentuk kepengurusan dengan nama Green 

Sutha.   
Pada tanggal 24 Juni 2020 Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin 

Jambi melakukan Penandatanganan Deklarasi menjadi anggota UI 
GreenMetric World University Rankingss dan dinyatakan resmi 

http://greensutha.uinjambi.ac.id/berita/declaration-of-membership-ui-green-metric-uin-sulthan-thaha-saifuddin-jambi
http://greensutha.uinjambi.ac.id/berita/declaration-of-membership-ui-green-metric-uin-sulthan-thaha-saifuddin-jambi
http://greensutha.uinjambi.ac.id/berita/declaration-of-membership-ui-green-metric-uin-sulthan-thaha-saifuddin-jambi
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bergabung dengan UI GreenMetric pada saat lokakarya UI GreenMetric 
Perguruan Tinggi Islam se-Indonesia di UIN Walisongo Semarang – 

Indonesia pada tanggal 25 Juni 2020. 
Penguatan pendukungan terhadap penanganan perubahan Iklim 

Internasional juga diperkuat oleh UNESCO (2004) tentang Decade for 
Education and Sustainable Development Tahun 2005-2014 yang 

memuat bagaimana upaya global dalam menggunakan pendidikan 
sebagai perangkat untuk membahas tantangan abad 21 terkait 
masalah lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. 

Di Indonesia, Universitas Indonesia telah mempelopori dan 
menginisiasi dengan pemeringkatan skala Internasional melalui UI 
GreenMetric World University Rankingss sejak tahun 2010 hingga saat 

ini menggunakan enam kriteria penilaian yaitu Setting and 
infrastructure, energy and climate change, waste, water, transportation, 

education and research. Pada tahun 2021, terdapat penambahan tiap 
indikator menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang terjadi secara 
global. 

 
B. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 
Pedoman ini disusun untuk mengenalkan dan mewujudkan program 
Green Campus kepada seluruh Civitas Akademika yang ada di UIN 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan meningkatkan kerjasama 
dengan perguruan tinggi lainnya 

 
2. Tujuan  

Tujuan pedoman Green Campus ini memuat pelaksanaan yang akan 

dilakukan untuk berpartisipasi dalam pemerinkatan internasional 
melalui UI GreenMetric World University Rankings.  

a. Memberikan pemahaman secara akademis maupun praktis 
empiris tentang konsep Green Campus;  

b. Menganalisis Green Campus yang akan dan yang sudah dilakukan 
di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 

 

 
  

https://greenmetric.ui.ac.id/
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BAB II 
GREEN CAMPUS UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 

 
A. Filosofi Logo 

Logo Green Sutha UIN Sultha Thaha Saifuddin Jambi ini 
merupakan Ikan Semah. Ikan Semah dari tahun ke tahun memiliki 
populasi yang semakin berkurang akibat pencemaran dan kerusakan 

ekosistem. Ikan Semah tumbuh dan berkembang biak di air bersih dan 
mengalir deras yang didukung oleh lingkungan yang lestari, bebas dari 

pencemaran, dan dipenuhi dengan pepohonan hijau yang dapat 
digunakan sebagai bioindikator kualitas lingkungan. 

Pemilihan logo menggunakan ikan memiliki filosofi tersendiri yaitu 

ikan dapat dijadikan sebagai guru bagi manusia.  
1. Bergerak kedepan 

Secara lahiriah ikan selalu bergerak berenang kedepan (tidak 

pernah bergerak mundur layaknya lokomotif) yang berarti dengan 
segala kondisi ia tidak pernah sekalipun bergerak mundur 

kebelakang (pantang menyerah) dan memiliki sikap optimis untuk 
berkampanye, mengajak dan merangkul dalam mewujudkan Green 
Campus di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Namun dalam 

mengatasi permasalahan ikan akan berbelok dan bermanuver untuk 
menyusun strategi dalam mengatasi rintangan dan tidak pernah 

bergerak/berenang mundur. 
 

2. Melawan arus 

Melawan arus merupakan tindakan yang sangat sulit dan penuh 
tantangan. Arti dalam melawan arus yaitu Green Sutha harus 

menjadi terdepan mengedepankan perubahan dan memberikan 
inspirasi dalam mewujudkan Green Campus dengan cara 
meninggalkan zona nyaman. Dalam meninggalkan zona nyaman 

dengan melawan arus sangat membutuhkan energi positif yang 
sangat besar.  

 
3. Keteguhan pendidiran 

Green Sutha mengambil logo dengan gambar ikan ini juga 

merupakan bentuk pantang menyerah, bergerak maju, dan memiliki 
komitmen untuk mewujudkan Green Campus di UIN Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi dengan segala kondisi. Perguruan Tinggi ikut 
bertanggung jawab dalam perubahan yang terjadi secara Global 
termasuk penurunan kualitas hidup lingkungan yang akan 

berdampak pada segala elemen kehidupan.  
 

4. Mata ikan dengan Logo UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 
Ikan tidak pernah memejamkan mata atau tidur yang berarti 

dalam Green Sutha ini selalu melihat dan membuka mata dalam dan 

berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada 
lingkungan hidup 

 
5. Warna Hijau, Batang, dan Daun pada Tubuh Ikan  

Warna hijau adalam warna representasi dari alam yang asri 

yang menyatu pada kehidupan memberikan keseimbangan, 
kesegaran, kesuburan, kedamaian, dan melambangkan pembaruan 
pada ekosistem yang sustainable. 
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Batang dalam tubuh ikan memiliki arti memperkokoh dan 
menjadi keseimbangan dari dalam dan menjembatani hubungan 

kampus dengan masyarakat luas dalam bentuk pengabdian kepada 
masyarakat.  

Daun di luar dan dalam tubuh ikan melambangkan Green Sutha 
dapat memberikan manfaat bagi seluruh Civitas Akademika kampus 
maupun masyarakat luas selayaknya daun yang menghasilakan 

oksigen untuk kehidupan makhluk hidup.  
 

6. Berenang ke Kanan 
Berenang ke arah kanan menunjukkan makna bahwa Green 

Sutha bergerak pada jalur rel yang benar sesuai dengan pedoman 

dan peraturan yang berlaku dalam mewujudkan Green Campus. 
Dalam pembangunan berkelanjutan yang ada di kampus UIN 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sudah dimulai pada jalur yang tepat 
dengan membangun kolaborasi baik ditingkat lokal, nasional, 
maupun internasional untuk mewujudkan rona kehidupan yang 

layak bagi seluruh makhlum hidup dalam perwujudan tujuan 17 
indikator Sustainable Development Goals (SDGs) yang sesuai dengan 

visi-misi Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai 
lokomotif perubahan sosial. 

 

 

 
 

Gambar 1. Logo Green Sutha Jambi 

 
B. Green Campus 

Green campus atau dikenal dengan kampus hijau adalah sebuah 
konsep untuk membangun praktek hidup berkelanjutan yang ramah 

lingkungan di lembaga pendidikan di seluruh dunia termasuk Kampus 
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Sebagai salah satu kampus yang 
dibayah payung Kementerian Agama namun, UIN Sulthan Tahah 

Saifuddin Jambi juga memiliki berbagai jenis sumber daya yang 
mampu mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan, 

memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi role model. Terlebih 
dengan dinobatkannya kampus UIN Sulthan Tahah Saifuddin Jambi 
sebagai kampus hijau ketiga di bawah naungan Kemenag di Indonesia 

pada tahun 2020 melalui UI GreenMetric World University Rankingss. 
 Hasil ini tentu saja menjadi tantangan yang cukup besar untuk 

mempertahankan prestasi sekaligus meningkatkan upaya untuk 
menjadi yang terdepan dalam menjalankan praktek keberlanjutan. 
Citra kampus UIN Sulthan Tahah Saifuddin Jambi sebagai kampus 

Lokomotif Perubahan Sosial dengan Transintegrasi Keilmuan memiliki 
modal yang sangat berpotensi untuk terus berkembang dalam 
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mewujudkan program Green Campus dan unggul nasional dan 

internasional. 
 
C. Ranking UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020 

 
Lima besar ranking Perguruan Tinggi Dunia dari 912 Perguruan 

Tinggi yang mengikuti UI GreenMetric World University Rankings. 
No Perguruan Tinggi Ranking  

Dunia 
Skor 

SI EC WS WR TR ED Total 

1 
 

Wageningen 

University & 

Research 

1 1200 1800 1800 1000 1550 1800 9150 

2 

 
University of 

Oxford 

2 1200 1600 1800 1000 1550 1725 8875 

3 

 
University of 

Nottingham 

3 1300 1525 1800 1000 1425 1725 8775 

4 
 

 Nottingham Trent 

University 

4 1200 1775 1800 700 1450 1800 8725 

5 
 

University of 

California, Davis 

5 1250 1575 1725 1000 1525 1650 8725 

6  
UIN Sulthan 

Thaha Saifuddin 

Jambi 

485 550 900 750 450 1175 1325 5150 
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Lima besar ranking Perguruan Tinggi Nasional dari 85 Perguruan 
Tinggi di Indonesia yang mengikuti UI GreenMetric World University 
Rankings. 
No Perguruan 

Tinggi 
Ranking  
Nasional 

Ranking 
Dunia 

Skor 

SI EC WS WR TR ED Total 

1 

 
Universitas 

Indonesia 

1 27 1050 1625 1500 825 1425 1725 8150 

2 

 
Universitas 

Diponegoro 

2 39 800 1650 1425 950 1400 1800 8025 

 
 

Universitas 

Gadjah Mada 

3 44 1400 1500 875 1475 1725 1025 8000 

4 

 
IPB University 

4 49 1350 1200 1500 650 1475 1800 7975 

5  
Institut 

Teknologi 

Sepuluh 

Nopember 

5 61 950 1425 1425 925 1350 1800 7875 

6  
UIN Sulthan 

Thaha 

Saifuddin 

Jambi 

40 485 550 900 750 450 1175 1325 5150 
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Ranking Perguruan Tinggi di PTKIN melalui UI GreenMetric World 
University Rankings. 
No Perguruan 

Tinggi 
Ranking  
Nasional 

Ranking 
Dunia 

Skor 

SI EC WS WR TR ED Total 

1 
 

UIN Raden 

Intan Lampung 

10 126 950 1600 1350 775 1425 1175 7275 

2 
 

UIN Walisongo 

Semarang 

32 384 725 1350 675 450 1150 1275 5625 

3  
UIN Sulthan 

Thaha 

Saifuddin 

Jambi 

40 485 550 900 750 450 1175 1325 5150 

4  
UIN Raden 

Fatah 
Palembang 

45 563 575 1050 750 625 675 1050 4725 

5 
 

UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

51 667 700 650 675 300 925 900 4150 

6 

 
IAIN Samarinda 

54 694 500 950 375 600 875 675 3975 

7  
UIN Maulana 

Malik Ibrahim 

Malang 

57 728 800 925 0 200 600 1225 3750 

8 
 

IAIN Salatiga 

61 772 75 1200 600 350 825 375 3425 

9 

 
IAIN Ponorogo 

81 882 525 675 75 0 725 0 2000 
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D. Submission dokumen Green Sutha  

Dalam rangka dukungan submission pada perankingan UI 
GreenMetric, kami meminta bantuan kepada fakultas yang berada di 

lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk mengisi survey 
pada BAB III. subbab E. Kuesioner (Kriteria dan Indikator) 2021 melalui 
link survey https://arcg.is/19CqiP0  

 
 

 
  

https://arcg.is/19CqiP0
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BAB III 
GREEN CAMPUS UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKINGS 

 

A. Pengenalan UI GreenMetric World University Rankings 
Universitas Indonesia mengawali sebuah Peringkat Universitas 

Dunia pada tahun 2010 yang kemudian dikenal dengan nama “UI 
GreenMetric World University Rankingss“ untuk mengetahui usaha 

berkelanjutan kampus. Hal ini dimaksudkan untuk membuat survei 
online untuk melihat program dan kebijakan berkelanjutan pada 
universitas di seluruh dunia. 

Secara umum, UI GreenMetric World University Rankingss 
mendasarkan penilaian dalam konsep kerangka lingkungan, ekonomi 

dan persamaan. agar Indikator dan kategori pemeringkatan dapat 
relevan bagi semua universitas. UI GreenMetric World University 
Rankingss merancang indikator dan bobot sedemikian rupa sehingga 

jauh dari bias. Pekerjaan mengumpulkan dan mengirimkan data jauh 
lebih mudah dan membutuhkan waktu yang relative singkat. Sembilan 

puluh lima universitas dari  35 negara ambil bagian dalam UI 
GreenMetric World University Rankingss 2010 yakni sebanyak 18 dari 

Amerika, 35 dari Eropa, 40 dari Asia dan dua dari Australasia. Pada 
tahun 2020 sebanyak 912 Universitas dari 94 negara di seluruh dunia 
ikut berpartisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa UI GreenMetric World 
University Rankingss dikenal sebagai yang pertama dan satu-satunya 
pemeringkatan universitas dunia dalam hal berkelanjutan.  

UI GreenMetric World University Rankingss menitikberatkan 
kepada usaha universitas bersama mitra berkaitan dengan isu 

keberlanjutan. UI GreenMetric World University Rankingss melihat lebih 
jauh kemitraan universitas untuk memperbaiki keberlanjutan di 
kampus. 

 
B. Tujuan UI GreenMetric World University Rankings 

Pemeringkatan ini bertujuan untuk: 
1. Berkontribusi dalam wacana berkelanjutan dalam bidang 

pendidikan dan penghijauan kampus; 

2. Mempromosikan universitas sebagai agen perubahan sosial 
berkaitan dengan tujuan-tujuan berkelanjutan; 

3. Menjadi alat penilaian diri tentang keberlanjutan kampus untuk 
Institusi Pendidikan Tinggi di seluruh dunia; 

4. Menginformasikan kepada pemerintah, badan lingkungan setempat 

dan international serta masyarakat tentang program-program 
berkelanjutan di kampus.  
  

C. Manfaat Bergabung UI GreenMetric World University Rankings  
1. Internasionalisasi dan pengakuan 

Keikutsertaan dalam UI GreenMetric World University 
Rankingss bisa membantu usaha internasionalisasi dan pengakuan 

dengan penyajian usaha-usaha keberlanjutannya pada percaturan 
global. Selain itu, partisipasi pada UI GreenMetric World University 
Rankingss akan menghasilkan meningkatnya jumlah pengunjung 

website, meningkatnya jumlah “mention” ke institusi berkaitan 
dengan keberlanjutan dan akhirnya meningkat pula korespondensi 

dengan calon mitra. 
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2. Meningkatkan kesadaran tentang permasalahan keberlanjutan 
Keikutsertaan dalam UI GreenMetric World University 

Rankingss dapat membantu kesadaran di universitas dan 
sekitarnya tentang pentingnya permasalahan keberlanjutan. Dunia 

menghadapi masalah yang tak pernah terjadi sebelumnya seperti 
pertumbuhan populasi yang tinggi, pemanasan global, eksploitasi 

sumber daya alam yang berlebihan, ketergantungan minyak, air, 
dan ketahanan pangan dan berkelanjutan. Peran Perguruan Tinggi 
terhadap pembangunan yang berkelanjutan, riset yang 

berkelanjutan, penghijauan kampus dan pengaruh sosialnya sangat 
penting dilakukan.    

 

3. Perubahan dan aksi sosial 
Perguruan Tinggi yang masuk kedalam UI GreenMetric World 

University Rankingss memiliki komitmen meningkatkan kesadaran 
atas perkembangan di masa mendatang dan mampu beradaptasi 

dengan perubahan-perubahan yang sesunggunya. Pemahaman ini 
perlu diubah menjadi aksi nyata apabila kita menganggap bahwa 
menghadapi tantangan global adalah penting. 

 
4. Jaringan 

Semua peserta UI GreenMetric World University Rankingss 
secara otomatis akan menjadi anggota UIGWURN (UI GreenMetric 
World University Rankingss Network). Dalam jejaring ini, anggota 

bisa berbagi pengalaman terbaiknya dalam menjalankan program-
program berkelanjutan dan juga membangun jejaring dengan mitra 

dari seluruh dunia dalam pertemuan tahunan baik tingkat nasional 
dan internasional di universitas penyelenggara yang sudah 
ditetapkan. Peserta juga bisa menyelenggarakan lokakarya teknis di 

masing-masing universitas.  
Sebagai platform yang akan mengubah isu menjadi aksi, 

jejaring ini dikelola oleh UI GreenMetric World University Rankingss 
sebagai sekretariatnya. Program dan arahan diajukan dan 
ditentukan oleh komite pengarah yang terdiri dari sekretariat 

GreenMetric UI, koordinator regional dan nasional.  
Saat ini 2020, jaringan UI GreenMetric World University 

Rankingss terdiri dari 912 universitas yang berasal dari Asia, Eropa, 
Afrika, Australia, Amerika dan Oceania. 

 
D. Model dan Metodologi UI GreenMetric World University Rankings 

pada Tahun 2021 

 
1. UI GreenMetric World University Rankingss model 

Meskipun UI GreenMetric tidak didasarkan pada sistem 

peringkat yang ada, tetapi dikembangkan dengan kesadaran akan 
sejumlah sistem penilaian keberlanjutan dan peringkat universitas 

akademik yang ada. Sistem keberlanjutan yang dirujuk selama fase 
desain UI GreenMetric antara lain Holcim Sustainability Awards, 
GREENSHIP (sistem rating yang baru-baru ini dikembangkan oleh 

Green Building Council Indonesia yang didasarkan pada sistem 
Leadership in the Energy and Environmental Design (LEED) yang 

digunakan di AS dan di tempat lain), Sustainability, Tracking, 
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Assessment and Rating System (STARS) dan College Sustainability 
Report Card (juga dikenal sebagai Green Report Card). 

Tantangan Lingkungan PBB dalam Agenda 2030 adalah 
mengembangkan dan meningkatkan pendekatan terpadu untuk 

keberlanjutan pembangunan – pendekatan yang akan menunjukkan 
bagaimana peningkatan kesehatan lingkungan akan membawa 

dampak sosial dan manfaat ekonomi. Bertujuan untuk mengurangi 
kerusakan lingkungan, meningkatkan ketahanan masyarakat dan 
lingkungan secara keseluruhan. PBB mendorong dimensi lingkungan 

yang pembangunan berkelanjutan dan mengarah pada 
pembangunan sosial-ekonomi (UNEP, n.d.). 17 aspek dalam SDGs ini 
tercakup dalam kriteria dan indikator UI GreenMetric.  

Selama tahap awal desain UI GreenMetric, bantuan diminta dari 
para ahli di keduanya peringkat dan keberlanjutan. Ini termasuk 

mengadakan konferensi tentang peringkat universitas dan video 
konferensi serta pertemuan ahli tentang keberlanjutan dan 
bangunan hijau. Lokakarya ahli terbaru tentang UI Metrik Hijau. 

Lokakarya Internasional 5th UI GreenMetric World University 
Rankingss, diadakan pada 14 - 16 

 

 
Gambar 1. UI GreenMetric World University Rankingss and SDGs 

 

2. Metodologi indikator dan kriteria pada UI GreenMetric World 
University Rankingss 

 

Tabel 1. Kategori yang digunakan dalam Perankingsan 

No. Kategori Presentase Point (%) 

1 Penataan dan Infrastruktur (SI) 15 

2 Energi dan Perubahan Iklim (EC) 21 
3 Limbah (WS) 18 
4 Air (WR) 10 

5 Transportasi (TR) 18 
6 Pendidikan dan Penelitian (ED) 18 

Total 100 
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Tabel 2. Kriteria Penataan dan Infrasruktur (SI)  

No Kriteria Poin Bobot 

1 Penataan dan Infrastruktur  15% 
SI1 Perbandingan antara ruang terbuka dengan total 

area fakultas 

200*  

SI2 Total area di kampus yang tertutup vegetasi hutan 

(harap berikan luas total dalam meter persegi) 

100*  

SI3 Presentase area Fakultas yang ditutupi dengan 
tanaman / taman (termasuk rumput, kebun, dan 

lain-lain) 

200*  

SI4 Persentase area permukaan di lingkungan fakultas 

yang dapat menyerap air (Biopori, sumur resapan, 

permukaan tanah tanpa con-block) (meter persegi) 

100*  

SI5 Total ruang terbuka dibagi dengan populasi fakultas 200*  

SI6 Persentase anggaran Fakultas untuk upaya 

keberlanjutan dari total budget keseluruhan 

200  

SI7 Persentase Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan 

peralatan serta peremajaan selama pandemi Covid-

19 

100*  

SI8 Fasilitas fakultas untuk penyandang disabilitas dan 

perawatan maternitas 

100*  

SI9 Fasilitas keamanan dan keselamatan di fakultas 100*  

SI10 Fasilitas Sarana dan Prasarana kesehatan untuk 

kesejahteraan mahasiswa dan staf akademik dan 
administrasi di Fakultas 

100*  

SI11 Konservasi: tumbuhan, hewan dan satwa liar, 

sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian 

diamankan dalam fasilitas konservasi jangka 

menengah atau panjang 

100*  

Total 1500  

 
 

Tabel 3. Kriteria Energi dan Perubahan Iklim (EC) 

No Kriteria Poin Bobot 

2 Energi dan Perubahan Iklim (EC)  21% 
EC1 Penggunaan peralatan hemat energi (misalnya 

penggunaan bola lampu dengan daya kecil, LED) 

menggantikan perangkat yang konvensional 

200  

EC2 Implementasi Program Smart Building 300  

EC3 Jumlah sumber energi terbarukan di dalam 

fakultas 

300  

EC4 Total electricity usage divided by total campus' 
population (kWh per person)  

300  

EC5 Total penggunaan listrik dibagi dengan populasi 

fakultas 

200  

EC6 Green Building (unsur pelaksanaan green 

building yang tercermin dalam kebijakan 

pembangunan dan renovasi) 

200*  

EC7 Program pengurangan emisi gas rumah kaca 200  

EC8 Total jumlah jejak karbon di bagi jumlah populasi 
fakultas 

200*  

EC9 Jumlah program yang inovatif selama pandemi 

covid-19 

100*  

EC10 Program fakultas yang berdampak dalam 

perubahan iklim 

100*  

Total 2100  
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Tabel 4. Kriteria Limbah (WS) 

No Kriteria Poin Bobot 

3 Limbah (WS)  18% 
WS1 Program daur ulang sampah di Fakultas 300  

WS2 Program Fakultas untuk mengurangi 

penggunaan kertas dan plastik di fakultas 

(jawaban dapat lebih dari satu) 

300  

WS3 Pengolahan limbah organik (sampah, limbah 

sayuran dan tumbuhan) (pilih opsi yang paling 

menggambarkan situasi Fakultas dalam 

pengolahan limbah organik) 

300  

WS4 Pengolahan limbah anorganik (sampah, sampah 
kertas, plastik, logam, dll.) (Pilih opsi yang paling 

menggambarkan pengolahan limbah anorganik di 

Fakultas Anda) 

300  

WS5 Penanganan limbah beracun di Fakultas (apakah 

limbah beracun ditangani secara terpisah, 

misalnya dengan mengelompokkan dan 
dikumpulkan) 

200  

WS6 Pembuangan limbah cair (metode utama dari 

pengolahan limbah) (pilih opsi yang paling 

menggambarkan cara pembuangan air limbah) 

200  

Total 1800  

 
 

Tabel 5. Kriteria Air (WR) 

No Kriteria Poin Bobot 

4 Air (WR)  10% 
WR1 Program dan implementasi konservasi air di 

Fakultas 

200*  

WR2 Implementasi program pemanfaatan air didaur 

ulang di Fakultas 

200*  

WR3 Penggunaan peralatan hemat air (misalnya keran 

sensor otomatis, autoflush toilet dll) 

200  

WR4 Rasio antara penggunaan air berbasis pipa 

(contohnya: PAM) dengan total penggunaan air 

200  

WR5 Persentase penambahan fasilitas pencuci tangan 
dan kebersihan selama pandemi covid-19 

200*  

Total 1000  

 

Tabel 6. Transportasi (TR) 

No Kriteria Poin Bobot 

5 Transportasi (TR)  18% 
TR1 Total jumlah kendaraan dibagi dengan populasi 

fakultas 

200  

TR2 Tipe operasional shuttle Fakultas 300  

TR3 Kebijakan mengenai kendaraan bebas emisi di 

fakultas 

200  

TR4 Total jumlah kendaraan bebas emisi dibagi 

dengan populasi fakultas 

200  

TR5 Ratio total parkir area terhadap total area 
fakultas 

200  

TR6 Presentase pengurangan area parkir untuk 

kendaraan pribadi dalam 3 tahun terakhir  

200  

TR7 Inisiatif pembatasan jumlah kendaraan bermotor 

pribadi yang memasuki kawasan Fakultas 

200  

TR8 Dukungan terhadap pejalan kaki 300  

Total 1800  
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Tabel 7. Pendidikan dan Penelitian (ED) 

No Kriteria Poin Bobot 

5 Transportasi (TR)  18% 
ED1 Ratio mata kuliah berkaitan dengan 

keberlanjutan lingkungan dibanding keseluruhan 

mata kuliah 

300  

ED2 Ratio dana riset didedikasikan untuk penelitian 

keberlanjutan lingkungan dibanding seluruh 

dana riset fakultas 

200*  

ED3 Jumlah publikasi ilmiah yang diterbitkan tentang 

keberlanjutan lingkungan (jumlah rata-rata yang 
diterbitkan setiap tahun selama 3 tahun) 

200*  

ED4 Jumlah kegiatan fakultas/acara yang berkaitan 

dengan keberlanjutan lingkungan (konferensi dll) 

(rata-rata per tahun selama 3 tahun terakhir) 

200*  

ED5 Jumlah organisasi kemahasiswaan yang 

berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan 

200*  

ED6 Ketersediaan laman mengenai keberlanjutan 

lingkungan 

200  

ED7 Ketersediaan laporan mengenai keberlanjutan 
lingkungan 

100  

ED8 Jumlah acara kebudayaan di fakultas 100*  

ED9 Jumlah program fakultas dalam menghadapi 

pandemi covid-19 

100*  

ED10 Jumlah proyek pengabdian masyarakat yang 

diselengarakan dan/atau melibatkan mahasiswa 

100*  

ED11 Jumlah startups yang bekaitan dengan 

keberlanjutan lingkungan 

100*  

Total 1800  

 
 

E. Kuesioner (Kriteria dan Indikator) 2021 
Ada enam kategori utama dalam kuesioner yakni Penataan dan 

Infrastruktur (SI), Energi dan Perubahan Iklim (EC), Limbah (WS), Air 

(WR), Transportasi (TR) dan Pendidikan dan Penelitian (ED). Enam 
kategori tersebut dikelompokkan menjadi beberapa seksi dan 

penjabaran lengkap dari ketegori tersebut adalah sebagai berikut: 
 

1. Setting and Infrastruktur (SI) 

 
Setting and Infrastruktur (penataan dan infrastruktur). Pada SI 

ini menitik beratkan pada penyediaan lebih banyak ruang terbuka 
hijau di masing-masing Fakultas untuk penghijauan dan menjaga 
lingkungan sekaligus energi yang berkelanjutan 

 
1.1. Rumpun Ilmu 

Rumpun keilmuan yang ada di fakultas 

[1] Sains dan teknologi 
[2] Kesehatan 

[3] Sosial dan Humaniora 
[4] Multi Disiplin 
 

1.2. Iklim  
[1] Tropis Basah dan Kering 

 
1.3. Jumlah Gedung Fakultas 

Tolong masukkan jumlah Gedung yang dimiliki oleh Fakultas 
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Bukti diperlukan 
 

1.4. Letak Area Fakultas 
 [1] Telanaipura 

 [2] Simp. Sei. Duren 
 Bukti diperlukan 
 

1.5. Total Area Fakultas 
 Masukkan total area Fakultas dalam meter persegi 

 Bukti diperlukan 
 
1.6. Total luas dasar bangunan di Fakultas (m2) 

Masukan total luas dasar bangunan (Koefisien Dasar 
Bangunan) di Fakultas (meter persegi) 

 

1.7. Total luas bangunan keseluruhan lantai (m2) 
Masukan total luas bangunan keseluruhan lantai (semua 

lantai bangunan) yang ada di fakultas 
 

1.8. Perbandingan antara ruang terbuka dengan total area fakultas 

(SI.1) 
 Pilih persentase dari ruang terbuka yang ada di fakultas. 

 Formula: ((1.5-1.6/1.5)*100%) 
Pilih salah satu jawaban dibawah: 
[1] < 1% 

[2] 1% - 80% 
[3] > 80% - 90% 
[4] > 90% - 95% 

[5] > 95% 
 

1.9. Total area di kampus yang tertutup vegetasi hutan (harap 
berikan luas total dalam meter persegi) (SI.2) 

 [1] <=2% 

 [2] 2 – 9% 
 [3] 9 – 22% 

[4] > 22 - 35% 

[5] > 35% 
 Bukti diperlukan 

 
1.10. Presentase area Fakultas yang ditutupi dengan tanaman / 

taman (termasuk rumput, kebun, dan lain-lain) (SI.3) 

 
Persentase area Fakultas yang ditutupi dengan tanaman 

(termasuk rumput, kebun, dan lain-lain) (meter persegi) 
Pilih salah satu jawaban dibawah: 
[1] <= 10% (total area dalam meter persegi) 

[2] 10 - 20 % (total area dalam meter persegi) 
[3] 20 - 30 % (total area dalam meter persegi) 
[4] 30 - 40 % (total area dalam meter persegi) 

[5] > 40 % (total area dalam meter persegi) 
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1.11. Persentase area permukaan di lingkungan fakultas yang dapat 
menyerap air (Biopori, sumur resapan, permukaan tanah 

tanpa con-block) (meter persegi) (SI.4) 
 [1] < 1% (total area dalam meter persegi) 

[2] 1 - 20 % (total area dalam meter persegi) 
[3] 21 - 37 % (total area dalam meter persegi) 
[4] 38 - 49 % (total area dalam meter persegi) 

[5] > 49 % (total area dalam meter persegi) 
 

1.12. Jumlah mahasiswa (termasuk mahasiswa reguler, paralel, 
ekstensi, internasional) di Fakultas 
Jumlah mahasiswa (termasuk mahasiswa reguler, paralel, 

ekstensi, internasional) di Fakultas 
 

1.13. Jumlah mahasiswa pembelajaran jarak jauh (online) 

Jumlah mahasiswa pembelajaran jarak jauh (online) 
 

1.14. Jumlah staf akademik dan administrasi di Fakultas 
Jumlah dosen dan staf akademik di Fakultas 
 

1.15. Perkiraan total populasi di  Fakultas selama pandemi 
 Sebutkan dalam angka 

 
1.16. Total ruang terbuka dibagi dengan populasi fakultas. (SI.5) 

Masukan total ruang terbuka dibagi dengan populasi fakultas. 

Formula: ((1.5-1.6)/(1.12+1.14)) 
Pilih salah satu jawaban dibawah: 
[1] <= 10 m2 / Orang 

[2] 10 – 20 m2 / Orang 
[3] 20 - 40 m2 / Orang 

[4] 40 – 70 m2 / Orang 
[5] > 70 m2 / Orang 

 

1.17. Total seluruh budget fakultas (dalam Rupiah) 
Masukan rata-rata total seluruh budget fakultas selama 3 
tahun terakhir dalam rupiah. 

 
1.18. Total budget fakultas untuk sustainability (dalam Rupiah) 

Masukan rata-rata total budget fakultas untuk sustainability 
selama 3 tahun terakhir dalam rupiah. 
 

1.19 Persentase anggaran Fakultas untuk upaya keberlanjutan dari 
total budget keseluruhan (SI.6) 

[1] <= 1% 
[2] > 1-5% 
[3] > 5-10% 

[4] > 10-15% 
[5] > 15% 

 

1.20 Persentase Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan peralatan 
serta peremajaan selama pandemi Covid-19 (SI.7) 

[1] 25% 
[2] 25-50% 
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[3] 50-75% 
[4] 75-99% 

[5] 100% 
 

1.21. Fasilitas fakultas untuk penyandang disabilitas dan 
perawatan maternitas (SI.8) 
 [1] tidak ada 

[2] kebijakan sudah ada 
[3] tahap perencanaan 

[4] sedang diterapkan 
[5] fasilitas tersedia 
 

1.22. Fasilitas keamanan dan keselamatan di fakultas (SI.9) 
[1] sistem keamanan pasif 
[2] infrastruktur keamanan tersedia ( CCTV, tombol panik) 

[3] infrastruktur keamanan tersedia ( CCTV, tombol panik, 
personel, pemadam kebakaran, hydrant/ hidran) 

[4] Infrastruktur keamanan tersedia dan waktu tanggap 
keamanan untuk kecelakaan, kejahatan, kebakaran dan 
bencana alam lebih dari 10 menit 

[5] Infrastruktur keamanan tersedia dan waktu tanggap 
keamanan untuk kecelakaan, kejahatan, kebakaran dan 

bencana alam kurang dari 10 menit 
 

1.23. Fasilitas Sarana dan Prasarana kesehatan untuk 

kesejahteraan mahasiswa dan staf akademik dan 
administrasi di Fakultas (SI.10) 

[1] Prasarana kesehatan dalam persiapan (pertolongan 

pertama) 
[2] Prasarana kesehatan (pertolongan pertama, ruang gawat 

darurat, klinik dan personel) tersedia 
[3] Infrastruktur kesehatan (pertolongan pertama, ruang gawat 

darurat, klinik dan personel bersertifikat) tersedia 

[4] Infrastruktur kesehatan (pertolongan pertama, ruang gawat 
darurat, klinik, rumah sakit dan personel bersertifikat) 
tersedia. 

[5] Infrastruktur kesehatan tersedia (pertolongan pertama, 
ruang gawat darurat, klinik, rumah sakit dan personel 

bersertifikat), tersistem dan dapat diakses oleh umum 
 

1.24. Konservasi: tumbuhan, hewan dan satwa liar, sumber daya 

genetik untuk pangan dan pertanian diamankan dalam 
fasilitas konservasi jangka menengah atau panjang (S.11) 

[1] Program konservasi dalam persiapan 
[2] Program konservasi 1-25% telah diimplementasikan (misal: 

penanaman pohon) 

[3] Program konservasi 25-50% telah diimplementasikan 
(misal: penanaman pohon) 

[4] Program konservasi 50-75% telah diimplementasikan 

(misal: penanaman pohon) 
[5] Program konservasi telah dilaksanakan sepenuhnya (misal: 

penanaman pohon) 
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2. Energy and Climate Change (EC) 
Perhatian Fakultas terhadap penggunaan energi dan isu 

perubahan iklim merupakan indikator dengan bobot tertinggi dalam 
pemeringkatan ini. Dalam kuesioner kami, kuesioner ini 

mendefinisikan beberapa indikator yaitu  penggunaan peralatan 
hemat energi, penerapan bangunan pintar/bangunan 
otomasi/bangunan cerdas, kebijakan penggunaan energi 

terbarukan, penggunaan listrik total, program konservasi energi, 
elemen bangunan hijau, program adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim, kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca, dan jejak 
karbon. Dengan indikator-indikator tersebut, perguruan tinggi 
diharapkan meningkatkan upaya efisiensi energi di gedung-

gedungnya dan lebih peduli terhadap alam dan sumber daya energi. 
 

2.1. Penggunaan peralatan hemat energi di Fakultas (EC.1) 

Silakan bandingkan jumlah peralatan hemat energi dan 
jumlah peralatan konvensional yang digunakan di Fakultas 

Anda dan berikan persentasenya. Contoh peralatan hemat 
energi adalah A/C dengan teknologi inverter, bola lampu LED, 
komputer bersertifikasi Energy Star, dll.  

Silakan pilih salah satu opsi berikut 
[1] < 1% 

[2] 1-25% 
[3] 25-50% 
[4] 50-75% 

[5] 75% 
Bukti diperlukan 

 

 
2.2. Total luas bangunan ‘smart building’ fakultas (m2) 

Harap berikan informasi total area (termasuk lantai dasar 
dan lantai lainnya) smart building Fakultas di kampus Anda. 

Bangunan yang tergolong smart building harus memiliki 
persyaratan umum fitur smart building: otomatisasi, 
keselamatan (keamanan fisik, sensor keberadaan, pengawasan 

video/CCTV), energi, air (sanitasi), lingkungan dalam ruangan 
(kenyamanan termal dan kualitas udara). dan pencahayaan 

(Iluminasi, pencahayaan daya rendah).  
Contoh persyaratan umum rinci dapat dilihat pada Tabel. List 
and Description of Smart Building Requirements dibawah ini 

dan template bukti. Diharapkan smart building didukung 
dengan adanya Building Management System (BMS)/Building 
Information Modeling (BIM)/Building Automation System 
(BAS)/Facility Management System (FMS) dan dilengkapi 

dengan minimal 5 sisanya yang teridentifikasi.  
Persyaratan, jika memungkinkan, dihubungkan dengan 

BMS/BIM/BAS/FMS. BMS/BIM/BAS/FMS yang merupakan 

sistem perangkat keras dan perangkat lunak untuk 
pengumpulan data, pengelolaan, pengendalian dan 
pemantauan sistem mekanik dan/atau elektrik bangunan, 

misalnya ventilasi, hidrolik, sistem penerangan, gaya elektro-
motor, sistem keamanan, pencegahan kebakaran. Semua fitur 

harus ditetapkan untuk menghasilkan dampak lingkungan 
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yang bermanfaat selama siklus hidup bangunan. Efisiensi yang 
diperkenalkan oleh penggunaan peralatan pintar di gedung 

harus dijabarkan dalam laporan keberlanjutan tahunan. 
 

Bukti diperlukan 
 
Tabel. List and Description of Smart Building Requirements 

Field Requirement Description 

B Automation B1 BMS Presence of Building Management 

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

System (BAS)/Facility Management 

System (FMS)  

 

(recommended requirement) 

B2 APP Interactive support for users via APP 
or online service 

S Safety S1 Intruder 

Alarm 

System 

Intruder alarm system (recommended: 

interfaced with BMS) 

S2 Fire-fighting  Fire-fighting system (recommended: 

interfaced with BMS)  

S3 Video 

surveillance  

Video surveillance system 

(recommended: interfaced with BMS)  

S4 Anti-flooding  Anti-flooding system (recommended: 
interfaced with BMS)  

E Energy E1 Monitoring  Automatic acquisition and logging 

system of energy consumption 

(recommended: interfaced with BMS)  

E2 Management  Automatic management system for 

energy supplies and production 

(recommended: interfaced with BMS)  

A Water A1 Monitoring  Automatic acquisition and logging 

system of water consumption 
(recommended: interfaced with BMS)  

A2 Recovery  Rainwater recovery system for 

covering the flushing and irrigation  

I Indoor 

environment 

I1 Thermal 

comfort  

Monitoring (recommended: interfaced 

with BMS) of environmental 

parameters related to thermo-

hygrometric comfort (i.e. air 
temperature, relative humidity, air 

velocity, etc.)  

I2 Air quality  Monitoring (recommended: interfaced 

with BMS)of pollutants (i.e. VOC, PM, 

CO₂ ...)  

I3 Real-time  Programming and management in 

real time according to the occupancy 
profile of the premises 

(recommended: interfaced with BMS)  

I4 Passive 

system  

Passive cooling and/or 

exploitation/limitation systems for 

free supplies  

L Lighting L1 LEDs  High-efficiency luminaires (LEDs)  

L2 Sensors  Automatic lighting control 

(recommended: presence/illuminance 

sensors interfaced with BMS)  

L3 Shielding  Shielding adjustment and solar 
control  

L4 Natural light  Passive systems for natural light 

exploitation  
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2.3. Penerapan “smart building” (EC.2) 
Mohon berikan tahapan implementasi smart building di 

Fakultas Anda (persentase total luas lantai smart building 
terhadap total luas seluruh lantai bangunan (smart and non-
smart building area)). 
 

Formula : ((2.2/1.7)x100%) 
Silakan pilih salah satu opsi berikut : 
[1] < 1% 

[2] 1-25% 
[3] 25-50% 
[4] 50-75% 

[5] 75% 
Bukti diperlukan 

 
2.4. Jumlah sumber energi terbarukan di Fakultas (tenaga surya, 

biodiesel, tenaga angin, dll) (EC.3) 

Ketersediaan lebih banyak sumber energi terbarukan dianggap 
menunjukkan bahwa universitas telah berupaya lebih dalam 

menyediakan energi alternatif. Silakan pilih jumlah sumber 
energi terbarukan yang digunakan di kampus Anda: 
[1] tidak ada 

[2] 1 sumber 
[3] 2 sumber 
[4] 3 sumber  

[5] >3 sumber 
2.5. Harap tentukan sumber energi terbarukan di Fakultas dan 

berikan kapasitas yang diproduksi dalam Kwh   
Silakan pilih satu atau lebih dari sumber energi alternatif 
berikut yang digunakan di kampus Anda dan berikan 

kapasitas energi yang dihasilkan dalam kilowatt-hour: 
 
[1] tidak dapat diterapkan 

[2] Bio Diesel (hanya angka dalam Kwh)  
[3] Clean Biomass (hanya angka dalam Kwh) 

[4] Solar Power (hanya angka dalam Kwh) 
[5] Wind Power (hanya angka dalam Kwh) 
Bukti dibutuhkan 

 
2.6. Pemakaian listrik per tahun di Fakultas (dalam Kwh) 

Harap berikan total energi yang digunakan dalam 12 bulan 
terakhir di seluruh area universitas Anda (dalam kilowatt hour 
atau kWh) untuk semua keperluan seperti penerangan, 

pemanasan, pendinginan, pengoperasian laboratorium 
universitas, dll. 
Bukti dibutuhkan 

 
2.7. Total penggunaan listrik dibagi dengan populasi Fakultas total 

(kWh per orang) (EC.4).  
Harap berikan total penggunaan listrik dibagi dengan total 
populasi kampus 
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Formula: (2.6) / (1.15) 

[1] >= 2424 kWh 
[2] > 1535 - 2423 kWh 

[3] > 633 - 1535 kWh 
[4] 279 - 633 kWh 
[5] < 279 kWh 

 
2.8. Rasio produksi energi terbarukan dibagi total penggunaan 

energi per tahun di Fakultas (EC.5).  
Harap berikan rasio produksi energi terbarukan dibagi dengan 
total penggunaan energi per tahun.  

 
Silakan pilih salah satu opsi berikut: 
Formula: (2.6) / (1.15) 

[1] >= 2424 kWh 
[2] > 1535 - 2423 kWh 

[3] > 633 - 1535 kWh 
[4] 279 - 633 kWh 
[5] < 279 kWh 

Bukti dibutuhkan 
 

2.9. implementasi green building yang tercermin dalam semua 
kebijakan konstruksi dan renovasi di Fakultas (EC.6) 
Mohon berikan informasi tentang unsur-unsur penerapan 

green building sebagaimana tercermin dalam kebijakan 
pembangunan dan renovasi di Fakultas Anda (yaitu, ventilasi 

alami, pencahayaan siang hari penuh, keberadaan pengelola 
energi gedung, dan keberadaan Green Building, dll.).  
 

Silakan pilih salah satu yang berlaku dari daftar berikut :  
[1] tidak ada 
[2] 1 element 

[3] 2 elements 
[4] 3 elements 

[5] >3 elements 
Bukti dibutuhkan 
 

2.10. Program pengurangan emisi gas rumah kaca di Fakultas 
(EC.7) 
Silakan pilih kondisi yang mencerminkan kondisi Fakultas 

Anda saat ini dalam menyediakan program formal (dari lingkup 
apa pun) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.  

 
Silakan pilih dari opsi berikut: 
[1] Tidak ada (program pengurangan diperlukan, tetapi tidak 

ada yang dilakukan) 
[2] Program dalam persiapan (misalnya studi kelayakan dan 

promosi) 
[3] Program bertujuan untuk mengurangi satu dari tiga 

cakupan emisi (Cakupan 1 atau 2 atau 3) 

[4] Program bertujuan untuk mengurangi dua dari tiga 
cakupan emisi (Cakupan 1 atau 2 atau 3) 
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[5] Program bertujuan untuk mengurangi seluruh cakupan 
emisi (Cakupan 1, 2, dan 3) 

 
Scope Emission data Definition 

Scope 1 Stationary combution Stationary combustion refers to the 

burning of fuels to produce 

electricity, steam and heat in a fixed 

location, such as boilers, burners, 
heaters, kilns, and engines. 

Mobile combustion Burning of fuels by institution-owned 

transportation devices 

Process emissions Direct greenhouse gas (GHG) 

emissions from physical or chemical 

processes rather than from fuel 

combustion 

Fugitive emissions Hydrofluorocarbon releases during 

the use of refrigeration and air 
conditioning equipment and methane 

leakage from natural gas transport 

Scope 2 Purchased electricity Indirect GHG emissions resulting 

from the generation of the electricity 

purchased and used by the 

institution 

Scope 3 Waste  Indirect GHG emissions resulting 
from the incineration or landfill of 

institution’s solid waste 

Purchased water Indirect GHG emissions resulting 

from the generation of water supply 

purchased and used by the 

institution 

Commuting ndirect GHG emissions resulting from 
regular commuting from and to 

institutions by students and 

employees 

Air travel Indirect GHG emissions resulting 

from air travels paid by institutions 

 
2.11. Berikan total jejak karbon (emisi CO2 dalam 12 bulan 

terakhir, dalam metrik ton) 
Untuk menghitung jejak karbon di Fakultas Anda, silakan lihat 

keterangan dibawah ini  
 
Calculation of Carbon Footprint Per Year 

The Carbon footprint calculation can be conducted based on 
the stage of calculation as stated in www.carbonfootprint.com,  

which is the sum of electricity usage per year and 
transportation per year. 
 

a. Electricity usage per year (EC 2.7) 
The CO₂ emission from electricity 

= (electricity usage per year in kWh/1000) x 0.84 

= (1633286 kWh/1000) x 0.84 
= 1371.96 metric tons 

Notes: 
Electricity usage per year= 1633286 kWh 
0.84 is the coefficient to convert kWh to metric tons (source: 

www.carbonfootprint.com)  
 

http://www.carbonfootprint.com/
http://www.carbonfootprint.com/
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b. Transportation per year (Shuttle) (TR 5.6) 
= (Number of the shuttle bus in your university x total 

trips for shuttle bus service each day x approximate 
travel distance of a vehicle each day inside campus 

only (in kilometers) x 240/100) x 0.01 
= ((15 x 150 x 5 x 240)/100)) x 0.01 
= 270 metric tons 

Notes: 
240 is the number of working days per year 

0.01 is the coefficient (source: www.carbonfootprint.com) to 
calculate the emission in metric tons per 100 km for bus 
 

c. Transportation per year (Car) (TR 5.2) 
= (Number of cars entering your university x 2 x 

approximate travel distance of a vehicle each day 

inside campus only (in kilometers) x 240/100) x 0.02 
= ((2000 x 2 x 5 x 240)/100)) x 0.02 

= 960 metric tons 
Notes: 
240 is the number of working days per year 

0.02 is the coefficient (source: www.carbonfootprint.com) to 
calculate the emission in metric tons per 100 km car 

 
 
 

 
d. Transportation per year (Motorcycle) (TR 5.3) 

= (Number of motorcycle entering your university x 2 x 

approximate travel distance of a vehicle each day 
inside campus only (in kilometers) x 240/100) x 0.01 

= ((4000 x 2 x 5 x 240)/100)) x 0.01 
= 960 metric tons 

Notes: 

240 is the number of working days per year 
0.01 is the coefficient (source: www.carbonfootprint.com) to 
calculate the emission in metric tons per 100 km for 

motorcycle 
 

e. Total emission per year 
= total emission from electricity usage + transportation 

(bus, car, motorcycle) 

= 1371.96 + (270 + 960 + 960) 
= 3561.96 metric tons 

Note:  
You can use your own method and put it in evidence (i.e., 
figure, link, etc.) 

 
2.12. Total jejak karbon dibagi dengan total populasi Fakultas 

(metrik ton per orang) (EC.8) 

Harap berikan total jejak karbon dibagi dengan total populasi 
Fakultas. 

 
Formula: (2.11)/(1.15) 

http://www.carbonfootprint.com/
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[1] >= 2.05 metric ton 

[2] 1.11 - 2.05 metric ton 
[3] 0.42 - 1.11 metric ton 

[4] 0.10 - 0.42 metric ton 
[5] < 0.10 metric ton 
 

2.13. Jumlah program inovatif selama pandemic covid-19 di 
Fakultas (EC.9) 

Harap berikan jumlah total program inovatif selama pandemi 
covid-19, yaitu (Sistem sterilisasi ruangan pintar 
menggunakan sinar UVC, Smart Indoor Health and Comfort 

System, filter udara partikulat efisiensi tinggi (HEPA). Silakan 
pilih salah satu opsi berikut: 

[1] tidak ada 
[2] 1 program 
[3] 2 program 

[4] 3 program  
[5] > 3 program  

 
2.14. Program universitas yang berdampak pada perubahan iklim 

(EC.10)  

Silakan pilih program tentang risiko perubahan iklim, dampak, 
mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini.  
 

Silakan pilih salah satu opsi berikut: 
[1]  Tidak ada 

[2]  Program dalam persiapan 
[3] Memberikan pelatihan, materi pendidikan dan kegiatan 

untuk masyarakat sekitar 

[4] Memberikan pelatihan, materi pendidikan dan kegiatan 
untuk masyarakat sekitar dan di tingkat nasional 

[5] Memberikan pelatihan, materi pendidikan dan kegiatan 
untuk masyarakat sekitar, di tingkat nasional, regional dan 
internasional 

 
3. Waste (WS) 
 

Kegiatan pengolahan limbah dan daur ulang adalah faktor 
utama dalam menciptakan lingkungan yag berkelanjutan. Kegiatan 

dari staf fakultas dan mahasiwa di dalam fakultas akan 
memproduksi banyak sekali sampah; maka dari itu, beberapa 
program daur ulang dan pengolahan sampah harus menjadi salah 

satu perhatian dari fakultas, seperti program daur ulang, daur 
ulang sampah beracun, pengolahan sampah organik, pengolahan 

sampah inorganik, pembuangan limbah kotoran, kebijakan guna 
mengurangi penggunaan kertas dan plastik di fakultas 

 

3.1. Program daur ulang sampah di Fakultas (WS.1) 
Silakan pilih kondisi yang mencerminkan kondisi saat ini dari 
upaya Fakultas untuk mendorong staf dan mahasiswa untuk 

mendaur ulang sampah, dari opsi berikut: 
[1] tidak ada 
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[2] sebagian (1-25% sampah yang didaur ulang) 
[3] sebagian (25-50% sampah yang didaur ulang) 

[4] sebagian (50-75% sampah yang didaur ulang)  
[5] >75% sampah yang didaur ulang 

Bukti Dibutuhkan 
 
3.2. Program pengurangan penggunaan kertas dan plastik di 

Fakultas (WS.2) 
Silakan pilih salah satu dari opsi berikut yang paling 

mencerminkan kondisi Fakultas Anda saat ini dalam 
menetapkan kebijakan formal untuk mengurangi penggunaan 
kertas dan plastik (yaitu, program kebijakan pencetakan dua 

sisi pada kertas bekas, penggunaan gelas berulang, 
penggunaan tas ramah lingkungan, tersedianya air minum 
ulang setiap ruangan secara gratis, kebijakan dematerialisasi 

prosedur administrasi, dll): 
[1] tidak ada. Silahkan pilih opsi ii jika tidak ada program di 

Fakultas anda 
[2] 1 program 
[3] 2 program 

[4] 3 program  
[5] >3 program 

Bukti Dibutuhkan 
 
 

 
3.3. Pengolahan sampah organik (WS.3) 

Metode pengolahan sampah organik (yaitu sampah, sisa 

sayuran, kulit buah) di fakutas Anda. Silakan pilih opsi yang 
paling menggambarkan perlakuan fakultas Anda secara 

keseluruhan terhadap sebagian besar sampah organik: 
[1] dibuang secara langsung 
[2] Sebagian (1 - 25% diolah) 

[3] Sebagian (> 25 - 50% diolah) 
[4] Sebagian (> 50 - 75% diolah) 
[5] >75% diolah 

Bukti Dibutuhkan 
 

3.4. Pengolahan sampah anorganik (WS.4) 
Jelaskan metode pengolahan sampah anorganik (yaitu sampah  
plastik, logam, dll) di fakultas Anda. Silakan pilih opsi yang 

paling menggambarkan perlakuan di fakultas Anda secara 
keseluruhan terhadap sebagian besar limbah anorganik: 

[1] Dibakar di tempat terbuka 
[2] Sebagian (1 - 25% diolah) 
[3] Sebagian (> 25 - 50% diolah) 

[4] Sebagian (> 50 - 75% diolah) 
[5] > 75% diolah 
Bukti Dibutuhkan 

 
3.5. Pengolahan limbah beracun (WS.5) 

Silakan pilih kondisi yang mencerminkan kondisi saat ini 
tentang bagaimana di fakultas Anda menangani limbah 
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beracun. Proses penanganannya mencakup apakah limbah 
beracun ditangani secara terpisah, misalnya dengan 

mengklasifikasikan dan menanganinya ke pihak ketiga atau 
perusahaan penanganan yang bersertifikat. Silakan pilih salah 

satu opsi berikut: 
[1] Tidak dikelola 
[2] Sebagian (1 - 25% dikelola dengan baik) 

[3] Sebagian (> 25 - 50% dikelola dengan baik) 
[4] Sebagian (> 50 - 75% dikelola dengan baik) 

[5] > 75% dikelola dengan baik 
Bukti Dibutuhkan 
 

3.6. Pembuangan limbah cair (WS.6) 
Jelaskan metode utama pengolahan limbah di universitas 
Anda. Silakan pilih opsi yang paling menggambarkan 

bagaimana sebagian besar limbah cair dibuang: 
[1] Tidak diolah, dibuang lansung ke saluran air 

[2] Diolah secara konvensional 
[3] Diperlakukan secara teknis untuk digunakan kembali 
[4] Diperlakukan secara teknis untuk downcycling 

[5] Diperlakukan secara teknis untuk upcycling 
Bukti Dibutuhkan 

 
 
 

 
4. Water (WR) 
 

Penggunaan air di kampus maupun ditingkat fakultas 
merupakan indikator penting lainnya di perankingsan UI 
GreenMetric World University Rankings. Tujuannya adalah untuk 
mendorong Fakultas untuk mengurangi penggunaan air tanah, 

meningkatkan program konservasi, dan melindungi habitat. 
Program konservasi air, program daur ulang air, penggunaan 
peralatan hemat air, dan penggunaan air olahan termasuk di antara 

kriterianya. 
 

4.1. Program dan implementasi konservasi air (WR.1) 

Silakan pilih kondisi yang menggambarkan tahap Anda saat ini 
dalam program yang sistematis dan formal, dan mendukung 

konservasi air (yaitu, untuk danau dan sistem pengelolaan 
danau, sistem pemanenan hujan, tangki air, biopori, sumur 
resapan, dll.) di fakultas Anda, dari opsi berikut: 

[1] Tidak ada. Silakan pilih opsi ini jika program konservasi 
diperlukan, tetapi tidak ada yang dilakukan. 

[2] Program dalam persiapan (yaitu, studi kelayakan dan 
promosi) 

[3] 1 - 25% dilaksanakan pada tahap awal (yaitu, pengukuran 

potensi volume limpasan permukaan) 
[4] > 25 - 50% air dilakukan konservasi 
[5] > 50% air dilakukan konservasi 

Bukti Dibutuhkan 
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4.2. Pelaksanaan program daur ulang air (WR.2) 
Silakan pilih kondisi yang mencerminkan kondisi universitas 

Anda saat ini dalam menetapkan kebijakan formal untuk 
program daur ulang air (yaitu, penggunaan air daur ulang 

untuk menyiram toilet, mencuci mobil, menyiram tanaman, 
dll.). Silakan pilih opsi yang menjelaskan tahap program Anda 
saat ini: 

[1] Tidak ada. Silakan pilih opsi ini jika program daur ulang air 
diperlukan, tetapi tidak ada yang dilakukan. 

[2] Program dalam persiapan (yaitu, studi kelayakan dan 
promosi) 
[3] 1 - 25% Diimplementasikan pada tahap awal (yaitu, 

pengukuran air limbah) 
[4] > 25 - 50% air didaur ulang 
[5] > 50% air didaur ulang 

Bukti Dibutuhkan 
 

4.3. Penggunaan peralatan hemat air (WR.3) 
Penggunaan peralatan hemat air menggantikan peralatan 
konvensional. Ini juga termasuk penggunaan peralatan hemat 

air (yaitu, menggunakan keran cuci tangan yang 
disensor/otomatis, siram toilet yang sangat efisien, dll.). 

Silakan pilih salah satu opsi berikut: 
[1] Tidak ada. Peralatan hemat air diperlukan, tetapi tidak ada 

yang dilakukan. 

[2] Program dalam persiapan (yaitu, studi kelayakan dan 
promosi) 
[3] 1 - 25% peralatan hemat air terpasang 

[4] > 25 - 50% peralatan hemat air terpasang 
[5] > 50% peralatan hemat air terpasang 

Bukti Dibutuhkan 
 

4.4. Konsumsi air olahan (WR.4) 

Harap tunjukkan persentase air olahan yang dikonsumsi dari 
pengolahan sistem air dibandingkan dengan semua sumber air 
(yaitu, sumber tangki air hujan, air tanah, air permukaan, dll.) 

di fakultas Anda. Sumber air dapat berasal dari instalasi air 
olahan di dalam dan/atau di luar fakultas Anda. Silakan pilih 

salah satu opsi berikut: 
[1] Tidak ada 
[2] 1 - 25% air olahan dikonsumsi 

[3] > 25 - 50% air olahan yang dikonsumsi 
[4] > 50 - 75% air olahan yang dikonsumsi 

[5] > 75% air olahan dikonsums 
Bukti Dibutuhkan 
 

4.5. Persentase penambahan fasilitas cuci tangan dan sanitasi 
selama pandemi Covid-19 (WR.4) 
Tolong tunjukkan persentase fasilitas cuci tangan dan sanitasi 

di kampus selama pandemi. Silakan pilih salah satu opsi 
berikut: 

[1] Tidak ada 
[2] 1 - 25% dari total jumlah bangunan 
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[3] > 25 - 50% dari total jumlah bangunan 
[4] > 50 - 75% dari total jumlah bangunan 

[5] > 75% dari total jumlah bangunan 
Bukti Dibutuhkan 

 
5. Transportation (TR) 
 

Sistem transportasi memainkan peran penting dalam emisi karbon 
dan tingkat polutan di fakultas. Kebijakan transportasi untuk 

membatasi jumlah kendaraan bermotor di fakultas, penggunaan 
bus kampus dan sepeda akan mendorong lingkungan yang lebih 
sehat. Kebijakan pejalan kaki akan mendorong mahasiswa dan staf 

untuk berjalan di sekitar kampus dan meminimalkan penggunaan 
kendaraan pribadi. Penggunaan transportasi umum yang ramah 
lingkungan akan mengurangi jejak karbon di sekitar kampus. 

 
5.1. Jumlah mobil yang aktif digunakan dan dikelola oleh fakultas 

Sebutkan jumlah mobil yang dioperasikan di fakultas yang 
dimiliki (termasuk yang dialihdayakan ke pihak ketiga). Harap 
pertimbangkan hanya mobil dengan emisi (yaitu, mobil dengan 

mesin pembakaran). 
 

5.2. Jumlah mobil yang masuk ke universitas setiap hari 
Harap tunjukkan jumlah rata-rata mobil yang masuk ke 
fakultas Anda setiap hari berdasarkan sampel yang seimbang, 

dengan mempertimbangkan persyaratan dan periode liburan. 
Harap pertimbangkan hanya mobil dengan emisi (yaitu, mobil 
dengan mesin pembakaran). 

 
5.3. Jumlah sepeda motor yang masuk ke universitas setiap hari 

Harap tunjukkan jumlah rata-rata sepeda motor yang masuk 
ke fakultas Anda setiap hari berdasarkan sampel yang 
seimbang, dengan mempertimbangkan persyaratan dan 

periode liburan. Harap pertimbangkan hanya sepeda 
motor/sepeda motor dengan emisi (yaitu, sepeda motor/sepeda 
motor dengan mesin pembakaran). 

 
5.4 Jumlah kendaraan (mobil dan motor bermesin bakar) dibagi 

jumlah penduduk fakultas (TR.1) 
Harap berikan jumlah total kendaraan dibagi dengan total 
populasi fakultas. 

 
Formula : (5.1+5.2+5.3)/(1.15) 

Silakan pilih salah satu opsi berikut: 
[1] 1 
[2] > 0,5 - 1 

[3] > 0,125 - 0,5 
[4] > 0,045 - 0,125 
[5] < 0,045 

Bukti Dibutuhkan 
 

5.5. Layanan antar-jemput (TR.2) 
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Tolong jelaskan kondisi ketersediaan angkutan untuk 
perjalanan di dalam kampus dan apakah perjalanan itu gratis 

atau berbayar, dioperasikan oleh universitas atau pihak lain. 
Silakan pilih salah satu opsi dari opsi berikut. Jika layanan 

antar-jemput tidak disediakan karena alasan positif seperti 
area kampus kecil, layanan transportasi bebas emisi lainnya 
tersedia, silakan pilih “tidak berlaku”. 

[1] Layanan antar-jemput dimungkinkan, tetapi tidak 
disediakan oleh universitas; 

[2] Layanan antar-jemput disediakan (oleh universitas atau 
pihak lain) dan reguler, tetapi tidak gratis; 

[3] Layanan antar-jemput disediakan (oleh universitas atau 

pihak lain) dan universitas menyumbang sebagian dari 
biaya; 

[4] Layanan antar-jemput disediakan oleh universitas, reguler, 

dan gratis; 
[5] Layanan antar-jemput disediakan oleh universitas, 

kendaraan reguler, dan nol emisi. Atau penggunaan antar-
jemput tidak memungkinkan (tidak berlaku). 

Bukti Dibutuhkan 

 
5.6. Jumlah angkutan yang dioperasikan di universitas 

Harap tunjukkan jumlah angkutan kampus yang beroperasi di 
universitas Anda. Antar jemput ke fakultas dapat berupa bus, 
mobil multi purpose vehicle (MPV), atau minivan yang 

dioperasikan di dalam kampus. 
 

5.7. Rata-rata jumlah penumpang setiap shuttle 

Harap tunjukkan jumlah rata-rata penumpang setiap shuttle 
dalam satu perjalanan. Anda dapat memperkirakan dari 

ketersediaan kursi shuttle. 
 

5.8. Total perjalanan setiap layanan antar-jemput setiap hari 

Harap cantumkan jumlah total perjalanan untuk setiap 
layanan antar-jemput per hari. 
 

5.9. Kebijakan Zero Emission Vehicles (ZEV) di kampus (TR.3) 
Jelaskan sejauh mana penggunaan Kendaraan Tanpa Emisi 

(yaitu sepeda, kano, snowboard, mobil listrik, dll.) didukung 
untuk transportasi di kampus Anda. Silakan pilih opsi dari 
daftar berikut yang berlaku untuk kampus Anda: 

[1] Kendaraan Tanpa Emisi tidak tersedia; 
[2] Penggunaan Kendaraan Tanpa Emisi tidak memungkinkan 

atau praktis; 
[3] Kendaraan Bebas Emisi tersedia, tetapi tidak disediakan 
oleh universitas; 

[4] Kendaraan Tanpa Emisi tersedia, disediakan oleh 
universitas dan dikenakan biaya; 
[5] Kendaraan Tanpa Emisi tersedia dan disediakan oleh 

universitas secara gratis. 
Bukti Dibutuhkan 
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5.10. Jumlah rata-rata Zero Emission Vehicles (ZEV) di Fakultas per 
hari 

Mohon tunjukkan jumlah rata-rata Kendaraan Tanpa Emisi 
(yaitu, sepeda, sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik, mobil 

antar-jemput gas bio-metana terkompresi, dll.) di fakultas 
Anda setiap hari yang mencakup kendaraan baik milik 
universitas maupun milik pribadi. 

 
5.11. Jumlah Zero Emission Vehicles (ZEV) dibagi dengan total 

populasi Fakultas (TR.4) 
Harap berikan jumlah total Zero Emission Vehicles (ZEV) dibagi 
dengan total populasi kampus. 

 
Formula : (5.10)/(1.15) 
Silakan pilih salah satu opsi berikut: 

[1] 0,002 
[2] > 0,002 - 0,004 

[3] > 0,004 - 0,008 
[4] > 0,008 - 0,02 
[5] > 0,02 

 
5.12. Total area parkir (m2) 

Harap berikan informasi tentang total area parkir di fakultas 
Anda. Anda dapat memperkirakan atau memvalidasi area ini 
dengan menggunakan fitur peta Google. 

 
 

5.13. Rasio area parkir darat dengan total area Fakultas (TR.5) 

Silakan pilih rasio area parkir dengan total area fakultas Anda. 
 

Formula : ((5.12/1.5) x 100%) 
Silakan pilih salah satu opsi berikut: 
[1] > 11% 

[2] > 7 – 11% 
[3] > 4 – 7% 
[4] > 1 – 4% 

[5] < 1% 
Bukti Dibutuhkan 

 
5.14. Program untuk membatasi atau mengurangi area parkir di 

fakultas selama 3 tahun terakhir (dari 2018 hingga 2020 (TR.6) 

Silakan pilih kondisi yang mencerminkan program fakultas 
saat ini tentang transportasi yang dirancang untuk membatasi 

atau mengurangi area parkir di fakultas Anda. Silakan pilih 
opsi yang paling menggambarkan fakultas Anda dari opsi 
berikut: 

[1] Tidak ada 
[2] Program dalam persiapan (yaitu, studi kelayakan dan 
promosi) 

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

[4] Program yang menghasilkan pengurangan 10 - 30% di area 
parkir 
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[5] Program yang menghasilkan lebih dari 30% pengurangan 
area parkir atau pengurangan area parkir mencapai 

batasnya 
Bukti Dibutuhkan 

 
5.15. Jumlah inisiatif untuk mengurangi kendaraan pribadi di 

fakultas (TR.7) 

Silakan pilih kondisi yang mencerminkan inisiatif fakultas 
Anda saat ini tentang ketersediaan transportasi untuk 

membatasi atau mengurangi jumlah kendaraan pribadi di 
fakultas Anda (yaitu, hari bebas mobil, berbagi mobil, 
mengenakan biaya parkir yang tinggi, layanan 

metro/trem/bus, sepeda berbagi, langganan tarif rendah, dll.). 
Silakan pilih opsi yang paling menggambarkan fakultas Anda 
dari berikut ini: 

[1] Tidak ada inisiatif 
[2] 1 inisiatif 

[3] 2 inisiatif 
[4] 3 inisiatif 
[5] > 3 inisiatif, atau inisiatif tidak lagi diperlukan 

Bukti Dibutuhkan 
 

5.16. Jalur pejalan kaki di fakultas (TR.8) 
Jelaskan sejauh mana fasilitas di fakultas anda mendukung 
penggunaan jalur pejalan kaki. Silakan pilih opsi dari daftar 

berikut yang berlaku untuk kampus Anda: 
[1] Tidak ada; 
[2] Tersedia jalur pejalan kaki; 

[3] Jalur pejalan kaki tersedia dan dirancang untuk 
keselamatan; 

[4] Jalur pejalan kaki tersedia, dirancang untuk keamanan dan 
kenyamanan; 

[5] Tersedia jalur pejalan kaki, dirancang untuk keamanan, 

kenyamanan, dan di beberapa bagian dilengkapi dengan 
fitur ramah penyandang disabilitas. 

Bukti Dibutuhkan  

 
catatan: 

❖ Keamanan: dilengkapi dengan penerangan yang cukup, 
pemisah antara jalan untuk kendaraan dan jalur pejalan 
kaki, dan beberapa pegangan tangan. 

❖ Kenyamanan: Perbedaan ketinggian dengan kemiringan 
ringan untuk berjalan di sepanjang trotoar, beberapa area 

tertutup, menggunakan bahan lunak (karet, kayu, dll.), 
ketersediaan informasi lokasi dan arah 

❖ Ramah penyandang disabilitas: landai dan blok pemandu 

yang memiliki desain yang sesuai untuk pejalan kaki yang 
memiliki disabilitas fisik. 
 

5.17. Perkiraan jarak perjalanan harian kendaraan di dalam 
kampus saja (dalam Kilometer) 



 

32 
 

Harap berikan perkiraan jarak perjalanan harian kendaraan 
(yaitu, bus, mobil, sepeda motor) di dalam kampus Anda hanya 

dalam kilometer. 
 

6. Education and Research (ED) 
 

6.1. Jumlah kursus/mata pelajaran yang terkait dengan 

keberlanjutan yang ditawarkan 
Banyaknya mata kuliah/mata kuliah yang isinya terkait 

dengan keberlanjutan yang ditawarkan di fakultas yang 
terdistribusi ke Program Studi. Definisi sejauh mana mata 
kuliah dapat dilihat terkait dengan keberlanjutan (lingkungan, 

sosial, budaya, ekonomi) atau keduanya, dapat didefinisikan 
sesuai dengan situasi prodi yang ada di fakultas. Jika 
kursus/mata pelajaran berkontribusi lebih dari satu atau lebih 

untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, atau tindakan 
yang terkait dengan keberlanjutan, maka itu penting. Jumlah 

kursus/mata pelajaran dapat dihitung dengan menentukan 
kata kunci keberlanjutan terkait yang digunakan dalam mata 
pelajaran. Misalnya, mata kuliah Biodiversitas adalah mata 

kuliah untuk program Biologi berkaitan dengan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan SDGs pada Tujuan 13 

(Penanganan Perubahan Iklim), 14 (Menjaga Ekosistem Laut), 
15 (Menjaga Ekosistem Darat). 
Bukti Dibutuhkan 

 
 
 

 
6.2. Jumlah total kursus/mata pelajaran yang ditawarkan 

Ini adalah jumlah total kursus/mata pelajaran yang 
ditawarkan di program studi pada fakultas Anda setiap tahun. 
Informasi ini akan digunakan untuk menghitung sejauh mana 

pendidikan lingkungan dan keberlanjutan telah ditetapkan 
dalam pengajaran dan pembelajaran universitas Anda. 
Bukti Dibutuhkan 

 
6.3. Rasio kursus keberlanjutan terhadap total kursus/mata 

pelajaran (ED.1) 
Silakan pilih rasio kursus keberlanjutan dengan jumlah total 
kursus (mata pelajaran) di fakultas Anda. 

 
Formula : ((6.1/6.2) x 100%) 

Silakan pilih salah satu opsi berikut: 
[1] 1% 
[2] > 1 - 5% 

[3] > 5 - 10% 
[4] > 10 - 20% 
[5] > 20% 

Bukti Dibutuhkan 
 

6.4. Total dana penelitian yang didedikasikan untuk penelitian 
keberlanjutan (dalam Dolar AS) 
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Harap berikan dana rata-rata untuk penelitian tentang 
keberlanjutan per tahun selama 3 tahun terakhir. 

Bukti Dibutuhkan 
 

6.5. Total dana penelitian (dalam Dolar AS) 
Rata-rata total dana penelitian per tahun selama 3 tahun 
terakhir. Informasi ini akan digunakan untuk menghitung 

persentase pendanaan penelitian lingkungan dan 
keberlanjutan terhadap pendanaan penelitian secara 

keseluruhan. 
Bukti Dibutuhkan 
 

6.6. Rasio pendanaan penelitian keberlanjutan terhadap total 
pendanaan penelitian (ED.2) 
Silakan pilih rasio pendanaan penelitian keberlanjutan 

terhadap total pendanaan penelitian di fakultas Anda. 
 

Formula : ((6.4/6.5) x 100%) 
Silakan pilih salah satu opsi berikut: 
[1] 1% 

[2] > 1 - 8% 
[3] > 8 - 20% 

[4] > 20 - 40% 
[5] > 40% 
 

 
 
 

 
6.7. Jumlah publikasi ilmiah tentang keberlanjutan (ED.3) 

Harap berikan jumlah rata-rata publikasi terindeks (Google 
Scholar) tentang lingkungan dan keberlanjutan yang 
diterbitkan setiap tahun selama 3 tahun terakhir, 

menggunakan kata kunci: hijau, lingkungan, keberlanjutan, 
energi terbarukan, perubahan iklim. Silakan pilih salah satu 
opsi berikut: 

[1] 0 
[2] 1 - 20 

[3] 21 - 83 
[4] 84 - 300 
[5] > 300 

Bukti Dibutuhkan 
 

6.8. Jumlah kejadian yang terkait dengan keberlanjutan (ED.4) 
Sebutkan jumlah acara (yaitu, konferensi, lokakarya, 
peningkatan kesadaran, pelatihan praktis, dll.) terkait dengan 

masalah lingkungan dan keberlanjutan yang diselenggarakan 
atau diselenggarakan oleh fakultas Anda (rata-rata per tahun 
selama 3 tahun terakhir). Silakan pilih salah satu opsi berikut: 

[1] 0 
[2] 1 - 4 

[3] 5 - 17 
[4] 18 - 47 
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[5] > 47 
Bukti Dibutuhkan 

 
6.9. Jumlah organisasi mahasiswa yang terkait dengan 

keberlanjutan (ED.5) 
Harap berikan jumlah total organisasi mahasiswa di tingkat 
fakultas yang bergerak di lingkungan hidup dan program 

berkelnajutan. Silakan pilih salah satu opsi berikut: 
[1] 0 

[2] 1 - 2 
[3] 3 – 4 
[4] 5 - 10 

[5] > 10 
Bukti Dibutuhkan 
 

6.10. Situs web keberlanjutan yang dikelola oleh fakultas (ED.6) 
Jika fakultas Anda memiliki situs web keberlanjutan, harap 

berikan alamat web tersebut. Beberapa informasi rinci di situs 
web fakultas untuk mendidik mahasiswa dan staf serta 
memberikan informasi tentang keterlibatan terbaru mereka di 

program green campus, program lingkungan dan 
keberlanjutan, akan sangat berguna. Silakan pilih opsi berikut: 

[1] Tidak tersedia; 
[2] Situs web dalam proses atau sedang dibangun; 
[3] Situs web tersedia dan dapat diakses; 

[4] Situs web tersedia, dapat diakses, dan diperbarui sesekali; 
[5] Situs web tersedia, dapat diakses, dan diperbarui secara 
berkala. 

Bukti Dibutuhkan 
6.11. Alamat situs web keberlanjutan (URL) jika tersedia 

Harap berikan tautan/situs web keberlanjutan fakultas Anda 
(URL). 
 

6.12. Laporan Keberlanjutan (ED.7) 
Jika fakultas Anda memiliki laporan keberlanjutan. Silakan 
pilih opsi berikut: 

[1] Tidak tersedia; 
[2] Laporan keberlanjutan sedang disiapkan; 

[3] Tersedia tetapi tidak dapat diakses publik; 
[4] Laporan keberlanjutan dapat diakses dan diterbitkan 
sesekali; 

[5] Laporan keberlanjutan dapat diakses dan diterbitkan setiap 
tahun. 

Bukti Dibutuhkan 
 

6.13. Jumlah kegiatan festival budaya di fakultas (ED.8) 

Harap berikan jumlah total kegiatan festival budaya di fakultas 
(yaitu, Festival Budaya) termasuk kegiatan virtual. Silakan 
pilih opsi berikut: 

[1] Tidak ada 
[2] 1 acara per tahun 

[3] 2 acara per tahun 
[4] 3 acara per tahun 
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[5] Lebih dari 3 acara per tahun 
Bukti Dibutuhkan 

 
6.14. Jumlah program universitas untuk mengatasi pandemi Covid-

19 (ED.9) 
Sebutkan jumlah total program fakultas untuk mengatasi 
pandemi Covid-19 (yaitu, peningkatan bandwidth internet, 

fasilitas konferensi video, lokakarya metode pengajaran online, 
grup Helpdesk untuk E-Learning, dll.). Silakan pilih opsi 

berikut: 
[1] Tidak ada 
[2] 1 Program 

[3] 2 Program 
[4] 3 Program 

[5] Lebih dari 3 program 
Bukti Dibutuhkan 
 

6.15. Jumlah program pengabdian masyarakat berkelanjutan yang 
diselenggarakan dan/atau melibatkan siswa (ED.10) 
Harap berikan jumlah total program pengabdian masyarakat 

keberlanjutan yang diselenggarakan dan/atau melibatkan 
siswa. Silakan pilih opsi berikut: 

[1] Tidak ada 
[2] 1 program pengabdian masyarakat 
[3] 2 program pengabdian masyarakat 

[4] 3 program pengabdian masyarakat 
[5] Lebih dari 3 program pengabdian masyarakat 

Bukti Dibutuhkan 
 

6.16. Jumlah startup terkait keberlanjutan (ED.11) 

Harap berikan jumlah total startup terkait keberlanjutan yang 
diprakarsai dan dikelola oleh fakultas. Anda dapat menghitung 
semua tingkat startup (profit/non-profit, digital/non-digital, 

dikelola oleh fakultas yang melibatkan mahasiswa atau tidak). 
Silakan pilih opsi berikut: 

[1] Tidak ada 
[2] 1 – 5 startup 
[3] 6 – 10 startup 

[4] 11 – 15 startup 
[5] Lebih dari 15 startup 
Bukti Dibutuhkan 
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BAB IV 
EVALUASI UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKINGS UIN 

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2020 
 

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.  
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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. 
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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 
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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. 
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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).  
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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. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
Sebagaimana tertuang di dalam Kebijakan Rektor, UIN Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi memiliki komitmen kuat di dalam kepeloporan 
perwujudan kelestarian sumberdaya alam dan keberlanjutan kehidupan di 
bumi. Penyelenggaraan green campus di kampus UIN Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi merupakan bentuk dari perwujudan komitmen tersebut. 
Naskah guideline ini merupakan dukungan program green campus melalui 

UI GreenMetric World University Rankings yang dilakukan oleh UIN Sulthan 
Thaha Saifuddin Jambi di dalam upaya mewujudkan lingkungan kampus 

yang berkelanjutan sesuai dengan norma-norma akademik yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Penyelenggaraan Green Campus dibutuhkan adanya sistem 

kelembagaan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab 
mengkoordinasikan upaya-upaya pencapaian Green Campus sesuai 

dengan konsep dan rencana yang dikembangkan dari tahun 2020 sejak 
pertama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bergabung dalam UI 
GreenMetric. Pada tataran pelaksanaan teknis diperlukan adanya kejelasan 

pelaksanaan program-program dan aktivitas-aktivitas di unit-unit kampus 
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang menjalankan upaya-upaya 

pencapaian dari enam kriteria green campus yang sudah ditetapkan oleh 
UI GreenMetric World University Rankings. 

Informasi kinerja dari indikator-indikator pencapaian enam kriteria 
green campus melalui UI GreenMetric World University Rankings perlu 
terus-menerus dimonitor dan dievaluasi secara sistimatis dan terstruktur. 

Secara teknis, monitoring pencapaian indicator-indikator teknis harus 
dilakukan oleh unit-unit atau laboratorium-laboratorium yang kredibel dan 

terpercaya sesuai dengan kompetensi dan kapasitas yang dimiliki.  
Informasi hasil pemantauan teknis selanjutnya perlu dikumpulkan 

dalam kesatuan sistem informasi terkoordinasi. Untuk itu perlu dibangun 

sistem informasi yang handal dan konsisten melakukan sistem monitoring 
dan Evaluasi atas pencapaian kinerja status green campus baik secara 

periodik maupun secara real time (dashboard system) untuk beberapa 
indikator tertentu. 

Hal terpenting dari penyelenggaraan green campus di UIN Sulthan 

Thaha Saifuddin Jambi adalah adanya kesadaran diri dari seluruh civitas 
kampus dan kepemimpinan dari setiap unit-unit di UIN Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi untuk melakukan perubahan perilaku ke arah perilaku 
baru. Perilaku baru yang ingin diwujudkan pada dasarnya adalah perilaku 
yang menunjukkan idealisme kepeloporan sebagai warga masyarakat 

dunia yang ingin mewujudkan bumi yang lebih berkelanjutan. Untuk itu 
gerakan kampanye mengubah perilaku civitas kampus merupakan inti dari 

gerakan green campus. 
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