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Buku berjudul Model Program Kampus Hijau Perguruan Tinggi Swasta: 

Referensi Menuju Kampus Hijau disusun sebagai kepedulian terhadap 

konsep hunian lestari dan pengembangan inovasi hijau di lingkungan 

kampus. Dunia sampai hari ini belum lepas dari musibah Pandemi Covid-

19, kelaparan, kekeringan, banjir, peperangan dan berbagai musibah 

lainnya yang datang silih berganti atau bersamaan saling tumpang tindih 

tak kenal belas kasihan. Akibat musibah multi dimensi tersebut 

kesengsaraan kematian terjadi dimana-mana, baik di negara maju, negara 

berkembang maupun negara miskin semua mengalami hal sama tak ada 

bedanya.  

Namun menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penduduk 

dunia telah melampaui angka 8 milyar orang terhitung tanggal 15 

November 2022. Fakta ini mengingatkan bahwa banyaknya musibah 

beruntun seolah tak berpengaruh terhadap laju pertambahan penduduk 

yang sungguh memprihatinkan. Sebab secara teoritis daya dukung dunia 

dalam hal kecukupan pangan, energi, tempat tinggal, pelayanan kesehatan 

dan kebutuhan pokok lainnya hanya cukup tersedia bagi 5 milyar 

penduduk saja. Lebih dari itu dapat menimbulkan ketidakseimbangan atau 

ketidakharmonisan antara sisi kebutuhan (demand) dan ketersediaan atau 

pasokan (supply). Berbagai permasalahan akan mudah tersulut baik 

berupa peperangan, permusuhan atau perebutan sumber daya alam yang 

berujung pada perang global. Bila ini terjadi ulah manusia dapat menjadi 

penyebab datangnya kiamat (doomsday, apocalypse) atau akhir zaman 

bagi planet bumi ini. Seorang bijak bestari pernah mengingatkan bahwa 

tanah Nusantara ini adalah tanah yang diberkahi Tuhan jika dikelola dan 

diurus dengan baik, tapi jika sebaliknya maka tanah ini menjadi tanah 

terkutuk karena Tuhan murka akan kelakuan manusianya. 

Dengan demikian jika manusia tidak sadar bahwa salah satu tugasnya 

adalah wajib memakmurkan planet bumi ini, maka alam mempunyai 

solusinya sendiri berupa musibah, pandemi, bencana alam dan lain-lain 
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yang tak akan dapat diintervensi oleh manusia. Kesepakatan MDGs 

(millennium development goals) merupakan kesadaran awal global 

terhadap bumi dan penghuninya agar dapat menikmati kehidupan yang 

lebih baik dan berkelanjutan. Ternyata MDGs yang hanya melibatkan 

negara saja, tanpa keterlibatan publik, mengalami kegagalan total. Oleh 

karena itu kehadiran kesepakatan SDGs (sustainable development goals) 

selain melibatkan negara dan publik, juga lebih fokus terhadap 17 issues 

yang langsung berkaitan dengan lingkungan lestari dan kenaikan tingkat 

kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dalam lingkungan hunian 

lestari, inklusif dan berkelanjutan (live-able, inclusive, and sustainable). 

Berdasarkan uraian di atas, buku ini hadir untuk mengajak sidang 

pembaca lebih peduli terhadap berbagai issues lingkungan lestari, 

eksistensi planet bumi dan perubahan iklim yang telah menjadi 

keniscayaan. Kontribusi masing-masing pihak kepada program terkait, 

misalnya UI Green metric World University Ranking, Sustainable 

Development Goals (SDGs), pengurangan emisi karbon dan gas-gas Rumah 

Kaca serta kepedulian terhadap perubahan iklim sedikit banyak telah ikut 

memberikan dukungan positif bagi bumi yang lebih baik untuk dihuni 

selama-lamanya. 
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PENGANTAR  

 
A. UMUM 

Sudah dua tahun lebih pandemi Covid-19 berlangsung dan di 

beberapa belahan dunia berangsur-angsur telah berubah statusnya, bukan 

lagi pandemi tetapi jadi endemi Covid-19. Selama itu panggung dunia 

disuguhi berbagai skenario menghadapi upaya menanggulangi Covid-19 ini. 

Masing-masing negara mencoba menemukan solusi terbaiknya, walaupun 

tak ada contoh cerita sukses sebelumnya yang dapat dijadikan pegangan. 

Pandemi kali ini belum ada presedennya, karena SARS dan h5n1–flu burung 

sebelumnya inang hewan ke manusia, sedangkan Covid-19 ini dari inang 

manusia ke manusia.  

Dampaknya sebanding dengan turunnya sektor manufaktur sampai 

sekitar 50% dan sektor transportasi 70%, tingkat polusi udara juga 

menurun drastis. Selama dua tahun langit semakin bersih, aktivitas 

ekonomi dan perkantoran banyak dilakukan via daring (online), sehingga 

merupakan kesempatan bagi manusia untuk meningkatkan upaya global 

terhadap pelestarian lingkungan. Hal di atas merupakan pelajaran 

berharga bagi umat manusia, bahwa semesta setiap saat senantiasa 

berproses mencari keseimbangan baru dalam harmoni (great harmony). 

Kesadaran kolektif terhadap isu perubahan iklim, pemanasan global dan 

efek gas rumah kaca juga membaik. Demikian juga untuk emisi karbon, 

pemahaman akan pentingnya tujuan pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development goals atau SDGs) dan dinamika semesta yang 
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terus menuju keseimbangan baru semakin bisa diterima sebagai suatu 

keniscayaan.  

Dari perspektif lain, planet bumi telah dan akan selalu mengalami 

proses perubahan iklim atau climate change. Karena pada hakikatnya 

perubahan itu sendiri abadi. Berbagai proses perubahan iklim ini ditandai 

dengan bencana alam ataupun bencana lingkungan baik berskala kecil 

maupun berskala besar. Kekeringan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, 

tsunami, tanah longsor dan berjangkitnya wabah penyakit adalah contoh 

alam berproses mencari keseimbangan dan sering kali membawa banyak 

korban. Sedangkan perusakan dan pencemaran lingkungan sebagai ulah 

manusia, pergeseran lempeng bumi, naiknya air laut, perubahan suhu 

permukaan samudra, gelombang udara panas, gejala cairnya es kutub, 

menipisnya lapisan ozon dan lainnya terus terjadi serta berpotensi 

mempengaruhi perubahan iklim global.  

Dewasa ini dua masalah besar yang harus diatasi, yaitu masalah pasca 

pandemi Covid-19 di satu sisi dan berlangsungnya Revolusi Industri 4.0 

yang menimbulkan banyak disrupsi dalam hidup keseharian masyarakat di 

sisi yang lain. Semua itu seharusnya mampu menyadarkan manusia agar 

secepatnya memperbaiki perilakunya dalam memakmurkan alam sekitar 

sebelum kerusakan lingkungan semakin besar. Alam selalu mempunyai 

hukum dan solusinya sendiri untuk menjaga kelestarian dan harmoninya. 

Berdasarkan ulasan di atas, tak ada salahnya semua kepedulian dan 

kesadaran menjaga alam semesta tersebut dituangkan ke dalam aksi nyata 

dan dimulai dari langkah kecil, misalnya lingkungan kampus. 

 

B. KAMPUS HIJAU 
Selain SDGs yang melibatkan pemerintah dan publik, di tingkat PBB 

telah banyak kemajuan dalam komitmen global terhadap penanganan 

perubahan iklim yang disepakati. Berangkat dari Protokol Kyoto 

seperempat abad lalu, disusul Konferensi Copenhagen dua belas tahun 

kemudian dan sampai ke Perjanjian Paris di tahun 2015, komitmen 

bersama arah kebijakan telah disepakati. Berdasarkan komitmen global 

tersebut banyak negara telah mengambil langkah nyata untuk memilih 

lintasan program Transisi Energi masing-masing. Misalnya pada tahun 

2030 nanti China dan Swedia akan meninggalkan transportasi berbahan 
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bakar fosil dan berganti ke listrik yang energinya lebih bersih untuk 

mencapai target “Zero Net Carbon Emission”. Bagi Indonesia 
mempertimbangkan kondisi nasional maka komitmen tersebut 

ditargetkan tercapai di tahun 20601). Untuk mengejar ketertinggalan 

tersebut, ada baiknya perlu akselerasi program Transisi Energi melalui 

gerakan penanganan pelestarian lingkungan yang melibatkan semua 

pemangku kepentingan seperti akademisi, industri dan pemerintah.  

Selanjutnya saat fokus terhadap lingkungan kampus, Universitas 

Indonesia telah mengambil inisiatif program aksi UI Green Metric dan 

telah diikuti oleh ribuan kampus, baik dalam maupun luar negeri. Guna 

mendukung program aksi tersebut, dalam ulasan ini akan disampaikan 

konsep Kampus Hijau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diharapkan 

dapat memenuhi atau mendekati gambaran kampus idaman. Pijakan 

program aksi ini mengikuti standar Badan Akreditasi Nasional-Perguruan 

Tinggi (BAN-PT) atau sejenisnya, MBKM (merdeka belajar dan kampus 

merdeka) dan SDGs melalui pemilihan chapter yang dipilih.  

Jika mengacu kepada Tri Dharma-Perguruan Tinggi (TD-PT), telah 

tersedia panduan dan mekanisme pencapaiannya yakni menggunakan 

Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) yang rinciannya dikenal sebagai 

borang. Secara rinci Borang ini mencakup 9 (sembilan) kriteria yang 

diuraikan secara detail terkait sasaran, uraian pelaksanaan, indikator 

pencapaian dan cara penilaiannya. Selain itu borang ini dibedakan sesuai 

dengan tahapan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Dengan 

menggunakan borang para asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT) atau sejenisnya akan dapat memberikan penilaiannya 

sesuai tingkat akreditasi yang layak bagi Institusi Perguruan Tinggi (IPT) 

ataupun Program Studi (Prodi) nya. Secara umum suatu PT atau Prodinya 

akan mendapatkan akreditasi tertinggi yaitu unggul, lalu diikuti amat baik 

dan baik. Penilaian asesor umumnya berdasarkan tingkat pemenuhan 

(comply with) segala peraturan PT dan sesuai dengan (conform to) standar 

PT. 

Selanjutnya untuk memenuhi kriteria Kampus Idaman, perolehan 

SNPT terakreditasi unggul belumlah cukup, melainkan harus ramah 

lingkungan atau sesuai dengan SDGs (Sustainable Development Goals). 

Sebanyak 17 goals selayaknya dapat diimplementasikan oleh semua 
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lapisan masyarakat guna menjaga kemakmuran dan kelestarian bumi dan 

lingkungannya secara harmonis. 

 

C. KOMITMEN SDGs 
Dewasa ini dari lebih 4000an kampus perguruan tinggi negeri (PTN) 

maupun swasta (PTS) yang berkomitmen terhadap pelaksanaan SDGs 

melalui masing-masing SDGs Center di kampusnya masih dibawah 1% 

jumlahnya. Karena PTN bagaimanapun juga masih memperoleh segala 

fasilitas dari negara, maka ulasan selanjutnya akan ditujukan kepada PTS 

semata.  

Dari 17 chapters SDGs, maka PTS biasanya dapat memilih satu chapter 

atau lebih untuk diterapkan di kampus sesuai minat dan kemampuannya. 

Dalam hal kasus PTS kali ini ada 6 chapters yang dipilih berkaitan dengan 6 

(enam) goals, yaitu tentang pendidikan berkualitas (SDG 4), air bersih 

(SDG 6), energi bersih terbarukan (SDG 7), infrastruktur (SDG 9), 

lingkungan pemukiman (SDG 11) dan produk bersih (SDG 12). Masing-

masing SDG dapat diuraikan seperti berikut: 

1. SDG 4: memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta 

mempromosikan belajar sepanjang hayat untuk semua (Ensure 

inclusive and equitable quality education and promote lifelong 

learning opportunities for all); 

2. SDG 6: memastikan pengelolaan penyediaan air bersih berkelanjutan 

dan sanitasinya untuk semua (Ensure availability and sustainable 

management of water and sanitation for all); 

3. SDG 7: memastikan akses untuk memperoleh energi bersih terbarukan 

yang terjangkau, dapat diandalkan dan berkelanjutan untuk semua 

(Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy 

for all); 

4. SDG 9: membangun infrastruktur yang tahan banting, 

mempromosikan industri inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat 

inovasi (Build resilient infrastructure, promote inclusive and 

sustainable industrialization and foster innovation); 

5. SDG 11: menyediakan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan 

banting dan berkelanjutan (Make cities and human settlements 

inclusive, safe, resilient and sustainable); 
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6. SDG 12: memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan 

(Ensure sustainable consumption and production patterns). 

 

Sebagai persiapan agar SDGs tepat sasaran, pertama-tama di 

lingkungan kampus idaman yang ramah lingkungan perlu dibentuk SDGs 

Center yaitu organisasi yang menangani program ini dan khususnya 

berkaitan dengan SDGs. Satu orang bertindak sebagai koordinator yang 

mengelola 7 penanggung jawab bidang (person in charge–PIC) ditambah 

satu sekretariat merangkap bendahara. Ketujuh bidang itu terdiri dari 

enam bidang terkait SDGs: pendidikan berkualitas, air bersih, energi bersih 

dan terbarukan (EBT), lingkungan pemukiman, produk bersih dan 

infrastruktur serta satu bidang monitoring-evaluasi (Monev). 

Koordinator bertanggung jawab menjamin terlaksananya program 

SDGs di lingkungan PTS dan sekaligus berfungsi sebagai penggalang 

sumber-sumber dana (resource mobilization). Sedangkan PIC bertanggung 

jawab terlaksananya kegiatan masing-masing bidang secara berkelanjutan 

dengan baik lagi benar. Bidang Monev senantiasa bertanggung jawab 

melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi keberhasilan/kegagalan, 

kendala ataupun perbaikan dan pengembangan program keseluruhan. 

Sementara itu sekretariat berfungsi untuk menjalankan tugas 

kesekretariatan dan pengelolaan manajemen keuangan merangkap 

sebagai pejabat Humas (hubungan masyarakat). 

Lembaga SDGs Center hendaknya di Rektorat (dalam kasus di buku ini 

masih dibawah Fakultas) dan langsung di bawah garis komando Rektor, 

sehingga punya ruang gerak lebih leluasa, tanggung jawab dan rentang 

kendalinya lebih luas. 

 

D. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT 
Kepedulian pada masyarakat khususnya yang kurang beruntung, tak 

terbatas di lingkungan Kampus dan sekitarnya, tapi sudah menjangkau 

pemukiman penduduk di Desa yang memerlukannya. Atas kenyataan 

itulah civitas Academica dapat mengajak semua kampus ikut 

mengarahkan pengabdiannya ke masyarakat sejalan dengan SDGs, 

sehingga akan menjadi Gerakan Kampus Peduli Masyarakat SDGs.  
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Bagi kalangan kampus yang berkomitmen pada pemenuhan standar 

SNPT plus SDGs, mereka sudah bertekad menuangkannya ke dalam 

program lima tahunan. Ke depan pengembangan program dapat 

memasukkan aktivitas yang selaras SDG’s seperti Green Economy, 

Environmentally Friendly Tourism, Gender Equality dan lain sebagainya. 

Dengan demikian sebagian besar dari 17 sasaran SDGs, akan dapat 

dipenuhi oleh civitas Academica umumnya. 

 

  



 

 

 

 
 

METODOLOGI PENDEKATAN  

KONSEP KAMPUS HIJAU PTS 

 
A. KRITERIA KAMPUS HIJAU IDAMAN 

1. Umum 

Gambaran kampus idaman secara umum diharapkan akan memenuhi 

kriteria seperti berikut ini: 

a. Sarana Prasarana: luas tanah kompleks Perguruan Tinggi Swasta (PTS), 

gedung perkuliahan dan fasilitas bangunan lainnya yang menunjang 

kegiatan pendidikan/pengajaran tersedia sesuai kebutuhan, inklusif, 

kondusif, nyaman dan aman berkelanjutan. Akses transportasi menuju 

kampus dan di dalam kampus mudah lagi terjangkau. Sarana dan 

peralatan laboratorium, perkuliahan, perpustakaan, aktivitas 

mahasiswa, olahraga, serta kegiatan penunjang lainnya yang terjamin 

keamanan/keselamatannya bagi semua civitas academica. 

b. Lingkungan Hidup: perbandingan antara luas gedung/bangunan 

dengan luas tanah terbuka hijau memenuhi standar pelestarian 

lingkungan hidup. Penanganan limbah dilakukan secara baik dan benar. 

Sampah padat dimusnahkan/alih fungsi dan sampah cair didaur ulang 

agar kemudian dapat dimanfaatkan guna mencukupi air bersih untuk 

utilitas seperti penyiraman kebun dan tanaman. Sementara air 

permukaan dan tadah hujan langsung dapat diproses daur ulang 

sebagai air minum bersih (potable/drinkable water) bagi semua 
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penghuni kampus dan sekitarnya, yang limbahnya nanti didaur ulang 

lagi seperti pembahasan di atas. Semua fasilitas tersebut dituangkan 

ke dalam konsep “Water Sensitive Campus”. 
c. Sumber Daya: fasilitas energi bersih terbarukan (EBT) yang sudah 

berupa listrik langsung pakai. Kebutuhan listrik mandiri dapat dipenuhi 

melalui penyediaan pembangkit EBT diantaranya generator magnet 

permanen (permanent magnet), generator polisi tidur (speed-bump), 

panel surya, kincir angin, pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) 

dan sebagainya. 

d. Organisasi Perguruan Tinggi (PTS): terjalin hubungan yang serasi, 

selaras dan harmoni antara Pemerintah/Kementerian/LLDIKTI, 

Yayasan Pengelola/Pengurus Universitas, Wali Amanah, Senat Guru 

Besar, Pengelola Rektorat/Fakultas/Program Studi, Pusat Studi/Pusat 

Kajian dengan mahasiswa, alumni dan civitas Academica lainnya. 

Pimpinan Universitas dapat bertindak secara dinamis sesuai posisinya 

saat itu; “ing ngarep sun tulodo, ing madyo mbangun karso lan tut 

wuri handayani” (ketika di depan memberi teladan, di tengah 

membangun semangat/etos kerja dan ketika semuanya sudah 

berjalan normal selalu ada di belakang memberikan dukungan/ 

fasilitas tanpa henti). 

e. Sistem Manajemen: pengelolaan PTS mengandalkan berbagai 

kelengkapan sistem manajemen. Ada Sistem Informasi Akademik, 

Learning Management System (LMS), Sistem manajemen ISO mutakhir, 

Kantor kendali Mutu (Quality Assurance), Kantor pembinaan Karier 

Pendidik maupun alumni, Kantor Pemasaran dan Kerja sama antar 

Lembaga, Kantor SDGs (sustainable development goals), Pusat 

Penelitian, Perpustakaan, Fasilitas Ibadah, Olahraga dan fasilitas 

umum lainnya dalam mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

f. Sebagai keseimbangan dan sejalan dengan sila pertama Pancasila, 

spiritualitas inklusif didorong untuk tumbuh berkembang di kalangan 

civitas Academica sehingga menciptakan suasana guyub dan rukun 

dalam beraktivitas. 
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2. Kriteria Spesifik 

Secara spesifik kampus idaman mempunyai kriteria yang dapat 

menjamin keberlanjutan (sustainability) kehidupan kampus memenuhi 

kriteria kampus hijau yang mengutamakan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan 

spiritual. Semua gedung perkuliahan/laboratorium dan bangunan 

diperlengkapi layaknya fasilitas smart building. Fasilitas sesuai standar 

kebutuhan Revolusi Industri 4.0 seperti internet, cloud computing, cyber 

dan lainnya yang mengedepankan penggunaan touchless dan contactless 

technology. 

 

B. RUANG LINGKUP 

Sesuai komitmen awal konsep Kampus Idaman ini mengacu pada 

Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dari BAN-PT atau sejenisnya dan 

tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Berdasarkan SNPT/BAN-PT 

semua PTS akan menyediakan Kebijakan Kemedikbud seperti MBKM 

(merdeka belajar dan kampus merdeka) sebagai acuan dalam 

mengamalkan esensi kehidupan kampus di lingkungan internal maupun 

eksternal terutama bagi dosen, peneliti dan mahasiswa. 

 

C. POKOK PERMASALAHAN 
Kampus hijau yang diharapkan akan menjadi idaman para pemangku 

kepentingan, sudah semestinya berangkat dari suatu konsep holistik yang 

memasukkan semua elemen ideal bagi suatu kampus terbaik. Kampus ini 

nantinya mampu memberikan lingkungan kondusif bagi siapapun yang 

berada di dalamnya sehingga lebih kreatif, produktif dan inovatif. Selain 

SNPT dan SDGs maka Konsep MBKM akan membawa gagasan baru yang 

dapat dikembangkan sesuai dengan jiwa, modalitas dan tata nilai 

kehidupan kampus yang kemudian dituangkan dalam konsep rancang-

bangunnya. Rincian lebih jauh akan dimulai melakukan daftar isi 

kebutuhan yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan, diikuti 

daftar modalitas, tata nilai dan elemen kehidupan kampus lainnya yang 

mendukung berjalannya Tri Dharma PT. 

Dari uraian diatas kiranya dapat dirumuskan pertanyaan utama 

(scientific question) sebagai berikut: “Bagaimana mewujudkan suatu 

Kampus Hijau PTS yang inklusif dan lestari menjadi idaman para 
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pemangku kepentingan sehingga siapapun beraktivitas di dalamnya 

menjadi lebih kreatif, produktif, inovatif dan mampu mengaplikasikan 

keilmuan dan olah spiritualnya guna memakmurkan kampus dan 

sekelilingnya?”. 
Persepsi gambaran Kampus Hijau PTS dapat diuraikan sebagai kampus 

yang mandiri energi bersih dan terbarukan (EBT), memiliki bangunan 

cerdas, tersedia air bersih yang dapat langsung diminum, lingkungan sehat 

dan lestari dan kehidupan kampus ideal jasmani maupun rohani. 

Selanjutnya akan disiapkan juga daftar kemampuan dari sisi pasokan 

yang dapat diwujudkan atau dipenuhi saat ini. Dari sisi kebutuhan dan 

pasokan, seandainya muncul ketidaksesuaian (gap), akan dilakukan 

analisis sampai menemukan solusi optimalnya. Sebaliknya jika sudah ada 

kesesuaian antara kedua sisi kebutuhan dan pasokan, maka realisasi 

rancang-bangun konsep tersebut dapat mulai dijalankan. 

 

1. Daftar Sisi Kebutuhan 

a. Bagi kalangan pemerintah, kampus merupakan lokasi yang 

kondusif bagi proses pencerdasan bangsa dan calon pemimpin 

masa depan melalui pendidikan dan pengajaran sesuai Tri Dharma 

PT berdasarkan UUD 1945, Pancasila dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

b. Kampus ini tempat berlangsungnya pendidikan dan pengajaran 

yang memenuhi kaidah (complied with) SNPT BAN-PT dan sesuai 

terhadap (conform to) aturan MBKM;  

c. Kehidupan kampus terbebas dari kegiatan praktek radikalisme, 

peredaran narkoba dan kasus kekerasan fisik (bullying), sehingga 

setiap individu punya harkat juga martabat kemanusiaan, 

kewajiban dan hak yang sama di lingkungan kampus; 

d. Kehidupan kampus yang sehat, produktif yang membawa manfaat, 

terbuka dan dapat dinikmati oleh semua WNI/WNA atau lapisan 

masyarakat yang memenuhi syarat Perguruan Tinggi tanpa 

membedakan SARA; 

e. Kampus dapat mendukung program pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas SDM, memanfaatkan bonus demografi, 

pengentasan kemiskinan dan memajukan kehidupan berbangsa 
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dan bernegara yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan 

prasarana digital; 

f. Bagi para calon alumni dan para peneliti dapat mengembangkan 

dirinya menjadi ilmuwan handal atau wiraswastawan yang 

dipersiapkan dalam inkubator industri yang menggunakan semua 

sumber daya di dalam maupun di luar kampus. Termasuk kerja 

sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam 

kerangka Triple Helix (academic, industry and government) 

didukung semangat MBKM; 

g. Selain pembekalan kemampuan/kompetensi, kampus juga 

melengkapinya dengan pembentukan karakter Pancasilais bagi 

para alumni dan civitas Academica yang secara spiritual berbudi 

luhur, berjiwa gotong royong, saling asah, asih dan asuh layaknya 

individu manusia cerdas (secara intelektual, sosial dan spiritual) 

agar mampu memakmurkan/melestarikan bumi. 

 

2. Daftar Sisi Pasokan 

a. Secara fisik bangunan kampus tak melebihi sepertiga luas tanah 

keseluruhan yang dilengkapi berbagai fasilitas umum (seperti 

ruang kuliah, laboratorium, klinik kesehatan, perpustakaan, bank, 

restoran, olahraga, aula dan MCK), fasilitas khusus (seperti pusat 

studi/kajian, kantor SDGs, penginapan/asrama mahasiswa dan 

inkubator industri) dan fasilitas peribadatan bagi yang 

memerlukannya; 

b. Perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa di tiap jurusan atau 

program studi memenuhi standar PT, dengan dukungan staf 

kependidikan yang memadai; 

c. Jumlah dosen dan peneliti yang mempunyai kualifikasi dan jenjang 

jabatan akademik (JJA) memenuhi persyaratan PT; 

d. Kampus telah dilengkapi dengan sarana/prasarana untuk aktivitas 

perkuliahan daring maupun luring, tersedia Sistem Manajemen 

Informasi (SMI) termasuk SIAK (Sistem Informasi Akademik), 

Sistem Manajemen Pembelajaran (SMP/LMS), memenuhi standar 

ISO bagi PT dan sistem elektronik administrasi lainnya; 
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e. Proses penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara transparan, 

akuntabel dan kredibel sesuai standar PT. Demikian pula 

pelaksanaan Tri Dharma PT telah mengikuti peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

f. Secara keseluruhan manajemen kampus wajib dikelola dengan 

penuh tanggung jawab, transparan, akuntabel, kredibel 

sebagaimana penerapan prinsip-prinsip Good University 

Government (GUG). 

 

3. Modalitas 

a. Secara organisasi manajemen kampus dikelola oleh Rektorat 

beserta seluruh fakultas dan jurusan beserta kelengkapannya yang 

bernaung di bawah Yayasan yang menerapkan GUG;  

b. Interaksi, komunikasi dan jalinan kerja antara pihak Yayasan 

dengan pihak Rektorat terjaga secara harmonis, efisien dan efektif 

layaknya satu kesatuan organisasi yang sehat, kredibel dan 

akuntabel. 

 

4. Tata Nilai PTS 

Kehidupan kampus PTS, terlepas dari Visi dan Misi spesifiknya masing-

masing, umumnya diarahkan agar dapat melahirkan bibit manusia unggul 

baik sebagai ilmuwan, praktisi ataupun pemimpin (minimal memimpin 

dirinya sendiri guna memakmurkan planet bumi) dimanapun mereka 

berada dan berbaur dengan masyarakat. Mereka ini merupakan gambaran 

individu cerdas yang mencerminkan daya inovatif, adaptif dan kreatif 

dengan berkemampuan mengamalkan hard skill maupun soft skill kapan 

saja diperlukan sebagai bagian proses belajar sepanjang hayat. Kecerdasan 

manusia sendiri meliputi 4 (empat) macam, yakni:  

a. Cerdas Intelektual: terkait dengan IQ (intellectual quotient) sehingga 

mampu untuk meningkatkan dan mengontrol kecakapan dalam 

pemilihan bahasa, cara komunikasi serta pola pikir konseptual; 

b. Cerdas fisik: kecerdasan seorang bayi yang sedang belajar 

menggunakan fungsi dasar organ-organ tubuhnya sehingga akhirnya 

mampu mengendalikan dan memanfaatkannya secara optimal;  
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c. Cerdas Emosional: kecerdasan individu terkait EQ (emotional 

quotient), yang mencerminkan kapasitas emosinya sehingga mampu 

mengamati, memahami dan mengontrol emosi di setiap saat kejadian; 

d. Cerdas Spiritual: kecerdasan individu terkait SQ (spiritual quotient) 

yang merepresentasikan kearifan, keluhuran dan kematangan jiwa 

sehingga mampu memancarkan energi welas-asih di setiap 

aktivitasnya. Berperilaku bijak dan welas-asih melalui pengendalian 

diri yang selalu penuh kedamaian di setiap saat.  

 

Dalam keseharian seseorang keempat kecerdasan tersebut 

berkelindan saling melengkapi walaupun kadang kala yang satu lebih 

dominan dari lainnya. Berbekal dari pengalaman selama berada di dalam 

kampus, para alumni akan membawa serta etos kerja positif baik ketika 

bekerja secara individu ataupun berkelompok. Mereka juga dapat 

mengamalkan Tri Dharma PT ke lingkungan kehidupan nyata beserta 

kecerdasan terasah di kampusnya dengan semangat invensi, inovasi dan 

kreativitas yang bermanfaat termasuk inovasi balik (reverse innovation) 

serta rekayasa balik (reverse engineering).  

Tata nilai yang berkembang di setiap PTS sangat bervariasi tergantung 

niat awal pendiriannya dalam menentukan Visi dan Misi, nilai moral dan 

etikanya yang terkandung dalam setiap aktivitasnya. Sebagai gambaran 

umum berikut akan disajikan beberapa contoh di bawah ini: 

a. APIK mengandung nilai adaptif, produktif, inovatif dan kontributif;  

b. IKHLAS mengandung nilai inovatif, kompeten, harmonis, lugas, adaptif 

dan solid; 

c. AKHLAK mengandung nilai amanah, kompeten, harmonis, loyal, 

adaptif dan kontributif; 

d. Etika ilmuwan diantaranya meliputi; nilai moral yang terkandung di 

setiap kegiatan ilmiah, etos kerja ilmuwan, profesionalisme, kejujuran 

ilmiah, kepercayaan yang selalu terjaga dan tindakan etis lainnya 

termasuk bio-etika. 
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D. METODOLOGI 

Metodologi dapat diartikan cara atau teknik yang dipakai untuk 

melakukan identifikasi, pilih dan pilah, proses serta analisis data suatu 

obyek penelitian. Obyek atau topik penelitian ini sebenarnya dapat 

diturunkan dari pertanyaan ilmiah yang muncul sesuai rumusan 

permasalahan yang harus dicari solusinya. 

Pemilihan metodologi sangat tergantung pada ketersediaan populasi 

data apakah bersifat kualitatif (berupa uraian kalimat dan gambar) atau 

kuantitatif (angka-angka) yang masing-masing mempunyai 

karakteristiknya sendiri. Populasi data terdiri dari kumpulan unsur data 

(data sampling) yang jumlahnya mencerminkan ukuran secara 

keseluruhan set data populasi yang akan diteliti. 

Selanjutnya dalam kasus Kampus Hijau PTS ini tahapan metodologi 

meliputi analisis celah, bagan alir, penggunaan data kualitatif atau 

kuantitatif, sumber pendanaan dan jadwal waktu. 

 

1. Analisis Celah (Kesenjangan) 

Perbandingan antara sisi pasokan atau ketersediaan di PTS (supply 

side) dengan harapan akan kampus hijau PTS yang diidamkan (demand 

side) dapat dijadikan awal metodologi yang diterapkan. Biasanya antara 

kenyataan dan harapan ke depan yang diinginkan terdapat celah seperti 

ketimpangan, jarak atau perbedaan. Celah inilah yang selanjutnya 

diuraikan ke dalam arah kebijakan, tahapan pencapaian (miles tones), 

tolok ukur keberhasilan dan program aksinya. Hasil analisis tersebut akan 

ditindaklanjuti melalui penelitian di laboratorium atau di lapangan sampai 

memperoleh solusi optimalnya.  

Selain para peneliti dan dosen ahli di bidangnya, maka mahasiswa pun 

dapat dilibatkan melalui tugas akhir, tesis ataupun disertasi sesuai tingkat 

pendidikannya. Sedangkan kelembagaan yang terlibat seperti Pusat 

Studi/Kajian, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) di luar kampus dan 

instansi pemerintah (Pusat/Daerah), jika diperlukan layaknya kerja sama 

Triple Helix seperti telah disinggung di paragraf sebelumnya. Metoda 

analisis celah ini secara skematik dapat disimak pada Gambar 2.1.  
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Gambar 2.1 Analisis Celah (gap analysis) 

 

2. Bagan Alir 

Bagan alir menjadi metode yang sering digunakan guna mengontrol 

dan melaksanakan semua program agar dapat berjalan secara sempurna 

sesuai sumber-sumber daya termasuk Tim Kerja yang akan dilibatkan. 

Kondisi Kekinian 2022
1. <10% EBT 

2. Protipe EBT 

3. Belum ada Air Bersih langsung

bias diminum(Potable Water)

4. Belum ada Bangunan Cerdas

5. Ranking 19 UI-GM

Sasaran 2027
1. Integrasi PLTSa

2. Mandiri EBT  (Self-Sufficient

Renewable Energy) 

3. Sistem Air Bersih (Water Sensitive 

Management System)

4. Bangunan Cerdas (Smart Building)

5. Kampus Hijau Idaman
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Gambar 2.2 Skema Diagram Alir Analisis Celah 
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Dalam bagan ini akan dicantumkan utamanya kapan program tersebut 

akan mulai, apa saja yang harus dilakukan, dimana saja perlu pengontrolan, 

siklus macam (loop cycles) apa jika ada kesalahan atau celah 

ketidaksesuaian sehingga proses kerja berulang, syarat apa yang perlu 

dipenuhi dan kapan aliran kerja ini akan berakhir. Sebagai ilustrasi pada 

Gambar 2.2 diperlihatkan secara skematik bagan alir yang dipersiapkan 

guna membantu menyelesaikan atau menemukan solusi mengisi celah 

yang telah teridentifikasi sebelumnya. 

Ketika awal mulainya, terlebih dahulu akan dipilih salah satu produk 

topik penelitian di lingkungan kampus, baik melalui Pusat Kajian maupun 

individual di bawah bimbingan seorang mentor, yang terkait dengan alat 

pembangkit energi bersih terbarukan (EBT). Berdasarkan bagan alir diatas, 

topik penelitian tersebut akan ditelusuri apakah telah mengikutinya 

dengan baik dan konsisten. Langkah awal memulai dengan studi 

kepustakaan atau literatur yang mendukung dan memperkaya ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sehingga memperoleh gambaran 

konsep rancangan yang akan dipergunakan.  

 

3. Data Kualitatif dan Kuantitatif 

a) Data Kualitatif 

Penggunaan suatu set populasi data kualitatif dalam penelitian akan 

melibatkan data terdiri dari uraian kalimat beserta foto atau gambar dari 

hasil pengamatan. Analisis penelitian kualitatif akan meliputi antara lain 

berikut ini: 

 Karakteristik (kategori dan kode) data, tema central dan pola pikir atau 

kandungan idenya; 

 Kandungan informasi, tata nilai, multi-tafsir jika ada dan tema spesifik 

yang disampaikan; dan 

 Wacana dalam berkomunikasi yang mengandung ide, pola pikir dan 

konsep suatu sosial budaya. 

 

b) Data Kuantitatif 

Pemanfaatan suatu set populasi data kuantitatif dalam penelitian 

umumnya mengenai angka yang akan dianalisis melalui proses berikut ini: 
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 Pemilihan dan pemilahan data dalam arti jumlahnya telah memadai, 

parameternya jelas dan variabelnya memenuhi syarat; 

 Penggunaan perangkat lunak yang berlaku dan dapat 

dipertanggungjawabkan hasilnya; dan 

 Statistik yang cocok dan dapat menjawab analisis secara keseluruhan. 

 

4. Pengolahan dan Analisis Data 

Pertama-tama yang dilakukan ialah memilih dan memilah data, mana 

yang bermanfaat lagi sahih dan mana yang tidak. Kemudian data yang 

terpilih dan memenuhi syarat diolah melalui metode statistik yang dapat 

dipertanggungjawabkan hasilnya dan mudah ditampilkan dalam tabel, 

grafik, skema atau diagram yang diperlukan. Ibarat suatu bangunan 

dimulai dari tumpukan batu bata lapis demi lapis, akan kuat jika sejak 

fondasi pertama diletakkan dengan benar dan kokoh sampai lapisan 

terakhirnya selesai. Ada banyak pilihan metode analisis data sesuai 

kebutuhan yaitu meliputi; tekstual, statistik, diagnostik, prediktif dan 

preskriptif. 

Hasil olahan data ini siap dianalisis sehingga hasilnya akan mendukung 

seluruh tahapan proses penelitian sampai menemukan solusi pertanyaan 

ilmiah sebelumnya. Seiring dengan kemajuan zaman, saat ini populasi data 

berkembang melimpah menjadi analisis big data. Penguasaan, pengolahan 

dan analisis big data yang lebih kompleks akan menjadi keunggulan 

kompetitif di lingkungan kampus, industri maupun pemerintahan.  

 

5. Sumber Dana 

Untuk mewujudkan Kampus Hijau PTS yang diidamkan tentunya perlu 

dana yang tak sedikit tergantung kondisi kampus masing-masing saat ini. 

Berkaitan dengan berbagai program antara lain; pendidikan yang turut 

mencerdaskan bangsa, mandiri EBT di dalam kampus, air bersih yang bisa 

diminum (potable), memiliki bangunan cerdas dan lingkungan asri-sehat-

lestari semuanya butuh ekstra dana. Selain dana internal kampus, 

diharapkan dapat dipenuhi dari sumber lainnya seperti CSR (community 

service responsibility) dari BUMN/BUMD, para filantropis dan dana hibah 

lainnya baik dari dalam maupun luar negeri. 
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6. Jadwal Waktu 

Seperti telah disinggung sebelumnya, diperkirakan waktu 

penyelesaian konsep Kampus Hijau PTS sekitar lima tahun. Berbagai 

variabel pendanaan yang harus dikelola akan bervariasi dari kampus satu 

ke lainnya tergantung hasil analisis celah dan program yang dipilihnya. 

 

  



  

20 | Model Program Kampus Hijau Perguruan Tinggi Swasta 

 



 

 

 

 
 

KOMITMEN PADA ENAM SDGs 

 
A. SDG 4-PENDIDIKAN BERKUALITAS 

SDG 4: memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta 

mempromosikan belajar sepanjang hayat untuk semua. 

“Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong 

learning opportunities for all” 

 

1. Kondisi Pendidikan 

Bukan rahasia lagi bahwa kualitas pendidikan nasional utamanya di 

tingkat dasar dan menengah kurang menggembirakan. Hasil survey OECD 

(organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan internasional) 

mengindikasikan bahwa tingkat sains, literasi dan matematik siswa-siswa 

berumur dibawah 15 tahun masih jauh ketinggalan (peringkat 61 dari 71 

negara yang di survey). Demikian pula pada siswa yang lebih dewasa 

hasilnya identik. Beberapa kegiatan PKM (pengabdian kepada masyarakat) 

khususnya pengenalan IPTEK yang diprakarsai oleh para mahasiswa dapat 

diarahkan ke daerah atau Desa terbelakang/terisolir. Desa tersebut 

kemudian jika mungkin diadopsi sebagai desa binaan PTS. 

Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Perdana Menteri India J. Nehru 

bahwa “Universitas menyuarakan dukungan terhadap kemanusiaan, 
toleransi, alasan, pengembaraan ide dan untuk menemukan kebenaran 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tak peduli apakah hanya 

sekedar masalah sepele atau bahkan gagasan besar sekalipun”. 

BAB  

3 
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Selanjutnya juga diingatkan ada tantangan nyata bagi universitas modern 

di abad 21, yaitu bagaimana menyiapkan para pahlawan virtual yang 

memelopori visi intelektual yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan 

di abad ini. 

Demikian pula pejuang IPTEK Indonesia Presiden B. J. Habibie 

menggarisbawahi hadirnya peran Information Technology (IT); Kemajuan 

IT telah menyediakan akses informasi yang lebih baik dan lebih cepat 

kepada masyarakat penggunanya. Topik masalah bukan lagi nasionalisme, 

agama, keyakinan, ideologi dan pragmatism melainkan keadilan dan 

kesejahteraan. Kita perlu mengubah jalan pikiran kita. Perilaku dan nilai-

nilai kemanusiaan berdampak satu sama lain melalui internet dan program 

televisi global yang menyebar jauh melewati batas dan langsung 

melakukan penetrasi ke kehidupan keluarga. Selain Pendidikan dan 

sistemnya yang bagus, maka penting kiranya diimbangi oleh media sosial 

yang objektif, bebas dan bertanggung jawab. Berhenti berharap, mulailah 

bertindak. 

Pendidikan ini penting dan layak mendapat perhatian lebih, agar dapat 

menjadi landasan kokoh sekaligus kebulatan niat sehingga Pendidikan 

Berkualitas mendapat perhatian lebih dibandingkan SDGs lainnya, 

terutama di lingkungan Perguruan Tinggi (PT). Sebagaimana di hampir 

seluruh PT telah menyelenggarakan Tri Dharma Pendidikan sesuai dengan 

SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi), menjalankan konsep MBKM 

(Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka), Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs) dan standar internasional sesuai kebutuhan. Sejalan 

dengan Visi-Misi yang disepakati, semua diarahkan selaras dengan standar 

nasional maupun internasional yang implementasinya dipantau Kantor 

Jaminan Mutu (KJM), Pusat-pusat Kajian, Kantor SDGs dan dilengkapi 

Pusat layanan Teknologi (Pustek).  

Peranan KJM untuk memastikan semua sesuai standar mutu mutakhir 

ISO 21001 Pendidikan. Pusat Kajian menjadi tempat berkumpulnya para 

ahli dan peneliti yang akan melakukan kajian dan penelitian sesuai topik 

pilihan. Kantor SDGs selalu mengikuti dinamika SDGs internasional 

termasuk Agenda Baru 2030. Pada 2015 di acara PBB Sustainable 

Development Summit, para negara anggota secara formal telah 
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mengadopsi Agenda Baru 2030, termasuk target yang hendak dicapai dan 

berbagai cara implementasinya. 

Pustek sendiri merupakan kantor layanan berbadan hokum yang 

sewaktu-waktu mengeksekusi semua program yang langsung bermanfaat 

bagi masyarakat dan bernilai komersial. Pada kampus tertentu bahkan ada 

Pusat Studi Pancasila yang mendedikasikan program dan agendanya 

senantiasa membuka cakrawala baru melalui kegiatan penelitian, kajian, 

studi ataupun seminar.  

 

2. Nilai-nilai Luhur Bangsa  

Pada masa pra kemerdekaan untuk membahas ketiga fondasi bangsa 

Indonesia bentuk, konstitusi dan dasar negara tersebut, BPUPKI (Badan 

Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu 

Junbi Cosakai) menyelenggarakan sidang, mulai tanggal 29 Mei-1 Juni 

1945. Di hadapan sidang BPUPKI, yang bertugas menyiapkan bentuk, 

konstitusi dan dasar negara Bapak Proklamator Bung Karno sebutan 

akrabnya, mendapat kesempatan berpidato. Bertepatan tanggal 1 Juni 

1945, dia mengusulkan konsep lima sila sebagai dasar negara, yang 

dinamakan Pancasila. Bung Karno menekankan bahwa Pancasila 

dirumuskan dari nilai-nilai luhur bangsa yang sudah ribuan tahun tumbuh 

berkembang bersama budaya Indonesia. Dalam pidatonya, Bung Karno 

secara tegas mengaku; “Aku tidak mengatakan, bahwa aku menciptakan 
Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi 

kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan lima butir mutiara 

yang indah”. 
Dengan demikian Pancasila menyatukan satu sila Ketuhanan dengan 

empat sila yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Atau dengan kata lain 

menyatukan sila Ketuhanan (yang ghoib, tak terbatas/infinite dan abstrak) 

dengan 4 sila lainnya (yang dhohir, terbatas/finite dan nyata). Kelima sila 

itu menjadi suatu kesatuan yang melambangkan harmoni semesta, 

lengkap dan sempurna. Penggalian nilai-nilai luhur budaya bangsa 

majemuk ini menyimpan banyak sekali mutiara yang akan menjadi 

pedoman kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sehingga 

pengamalan sila-sila Pancasila akan semakin mudah tumbuh berkembang 

menjadi karakter bangsa jika disertai contoh nilai luhur yang telah menjadi 
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bagian budaya masyarakat. Seperti halnya falsafah “Sura Dira Jayaningrat 

Lebur Dening Pangastuti” berasal dari Bahasa Jawa yang jika 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti segala sifat keras 

hati, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan kebijaksanaan, 

kelembutan, dan kesabaran. Ungkapan ini akan menganjurkan seseorang 

bersikap lebih sabar, jauh dari rasa dendam, iri dan dengki yang muaranya 

menjadi kekuatan untuk mempersatukan bukan memecah bangsa. Makna 

filosofis lainnya mengingatkan semua pihak bahwa kesombongan, 

kemarahan, kezaliman dan kekejaman menjadi tak berdaya ketika 

berhadapan dengan sikap bijak penuh kasih sayang, kesabaran dan 

kelembutan hati. 

Nilai-nilai luhur suatu bangsa selalu melekat dalam budaya dan 

peradaban kaumnya, yang harus digali sampai ke akar-akarnya jika perlu. 

Tokoh Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantoro sering kali pula 

mengambil ungkapan budaya Jawa, seperti dalam perilaku Kepemimpinan. 

Menurut Ki Hadjar seorang Pemimpin hendaknya, “Ing ngarso sung tulodo, 

ing madyo mbangun karsa lan ing mburi tut wuri handayani” atau ketika 
di posisi depan seorang Pemimpin memberikan suri teladan, saat di 

tengah dia memberikan motivasi, mendorong kemauan dan semangat, 

dan di belakang dia turut memberikan dukungan dan saran ke arah yang 

benar.  

Selanjutnya Ki Hadjar dalam ketekunannya memajukan pendidikan 

selalu mengutamakan aspek kejiwaan sebelum aspek kecerdasan seorang 

siswa. Dengan harapan jika kelak mereka tumbuh dewasa akan siap 

menjalankan misi jiwanya masing-masing sesuai fitrahnya selaku 

pemimpin di bumi (khalifah fil ardh). Pada dasarnya jiwa manusia terdiri 

dari tiga unsur kekuatan utama berupa cipta, rasa dan karsa yang jadi satu 

kekuatan dahsyat. Sebagaimana digagas sang proklamator Bung Karno 

akan kehidupan manusia yang selaras, serasi dan seimbang manakala 

ketiga kekuatan jiwa selalu dijaga harmoninya sebagai human capital yang 

akan mampu mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemakmuran dan 

kebahagiaan bersama. 

Cipta terhubung erat dengan pikiran yang berkemampuan mengenali, 

memahami, meniru dan mengembangkan. Cipta juga kekuatan yang 

mengembangkan daya imajinasi berupa gambar atau rencana guna 
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diwujudkan bersama dua kekuatan jiwa lainnya. Kekuatan pikiran manusia 

memungkinkan logikanya untuk membedakan mana yang benar dari yang 

salah dan sekaligus mengekspresikan ide-ide baru dalam menemukan 

solusi berbagai persoalan kehidupan manusia.  

Rasa berkaitan dengan hati, perasaan dan segala hal yang mampu 

dirasakan termasuk diantaranya sedih, senang, marah, kecewa, malu, 

benci, sayang, bangga dan kesepian. Rasa merupakan kekuatan jiwa yang 

mencerminkan kehalusan budi dan melekat ke dalam emosi pribadi. 

Sedangkan karsa ialah kehendak, kemauan atau tekad yang merupakan 

kekuatan jiwa untuk mendorong, membangkitkan dan menggerakkan 

kedua kekuatan jiwa lainnya (cipta dan rasa) menjadi satu kekuatan bulat 

yang dahsyat. Karsa mencerminkan kuatnya kemauan, ketiganya menjadi 

sumber kekuatan jiwa. Karsa juga daya yang mencerminkan nafsu alamiah 

manusia untuk disalurkan secara tepat guna sehingga melengkapi 

kekuatan jiwa lainnya.  

 

3. Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya 

Seperti sepenggal kalimat dalam Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” 
yang berbunyi “Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya”, menyeru dan 
mengingatkan seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia agar selalu 

mendahulukan pembangunan jiwa terlebih dahulu baru menyehatkan 

badannya. Atau kalimat men sana in corpore sano (jiwa yang sehat berada 

di tubuh yang sehat). Para pendiri bangsa sadar betul bahwa kekuatan 

manusia terletak dalam jiwanya, sehingga sejak dalam kandungan sampai 

liang lahat, senantiasa siap menerima Pendidikan sepanjang hayat. Karena 

di dalam jiwa itulah sesungguhnya tersembunyi kekuatan hebat sebagai 

modal dasar untuk menjadi individu yang cerdas sesuai kodratnya masing-

masing.  

Bersyukur Indonesia mempunyai Pancasila yang tak hanya sebagai 

ideologi negara, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi 

sekaligus perekat kebhinekaan Ras, Suku dan Agama yang tersebar di 

seluruh Nusantara. Dalam rangka membangun jiwa seseorang, menjadi 

suatu kewajiban bagi para pendidik dari sekolah dasar sampai perguruan 

tinggi untuk senantiasa memasukkan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam 

kurikulum maupun praktek kehidupan sehari-hari. 
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Pada tingkat Perguruan Tinggi (PT), secara nasional pemerintah telah 

mencantumkan kurikulum wajib Pancasila berupa MKWN (mata kuliah 

wajib nasional) setara 2 SKS. Lebih daripada itu PT boleh saja mendirikan 

Pusat Studi Pancasila (PSP) yang mendedikasikan kegiatannya kepada 

penelitian, penggalian dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila. 

Termasuk kegiatan monitoring-evaluasi (Monev) yang selalu melekat di 

setiap program kegiatan agar selalu ada siklus perbaikan tanpa henti 

khususnya bila menyentuh pembinaan karakter civitas Academica-nya. 

  

4. Pendidikan Berkualitas dan Liberal Arts 

Belajarlah dari sejak berada dalam kandungan sampai ke liang lahat, 

yang diartikan secara bebas sama dengan lifelong education. Selama itu 

pulalah kecerdasan seseorang berproses sepanjang hidupnya. Ada tiga 

unsur utama yang akan mempengaruhi kehidupan manusia baik secara 

fisik maupun non fisik. Ketiga unsur itu meliputi gaya hidup (life style), 

genetic dan microbiome yang ada di sistem pencernaan. Kecerdasan 

seseorang yang popular dapat dibedakan menjadi intellectual quotient 

(kecerdasan intelektual), emotional quotient (kecerdasan emosional), 

physical quotient (kecerdasan fisik) dan spiritual quotient (kecerdasan 

spiritual). Keempat kecerdasan tersebut semestinya selalu diasah dan 

dijaga keseimbangannya satu sama lain. Kesemua tipe kecerdasan 

tersebut akan menjadi modalitas bagi seseorang dalam perjalanannya 

menjadi manusia dewasa dan masuk ke lingkungan masyarakat yang 

beradab. 

1) Liberal Arts 

Konsep pendidikan Liberal Arts ini telah eksis sejak jaman Yunani kuno. 

Liberal Arts mengajarkan pelajaran hidup dan kehidupan, sehingga mata 

pelajarannya meliputi ilmu pengetahuan dasar (kesenian dan 

kesusasteraan), matematika dan ilmu alam (biologi, kimia, fisika, 

astronomi dan ilmu bumi) dilanjutkan dengan pembekalan ilmu ketuhanan, 

psikologi, filsafat dan ilmu sosial agar terwujud keseimbangan pemakaian 

otak kanan dan kiri. Pada masa Yunani kuno tersebut kegiatan pendidikan 

(learning) lebih diutamakan daripada penulisan jurnal ilmiah. Lembaga 

seperti OECD (The Organization for Economic Co-operation and 

Developments atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) 
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mengembangkan berbagai riset mengenai kemajuan kecerdasan anak-

anak berumur 15 tahun untuk negara anggotanya. Riset tersebut 

menggunakan tolok ukur menggunakan soal-soal matematika, ilmu 

pengetahuan dasar, sains dan kemampuan bahasa termasuk membaca 

yang tak lain penerapan prinsip Liberal Arts.  

 

2) Manfaat Ganda (Dual Use) Sciences 

Dual use (manfaat ganda) dari sains dapat terjadi pula dalam 

implementasi IPTEK, satu sisi akan membawa manfaat dan di sisi lain akan 

memberikan mudharat. Pesawat drone ditangan petani akan menjadi alat 

kendali kondisi pertaniannya berdasarkan pemantauan udara akan 

memperlihatkan kondisi wilayah yang lebih luas dan akurat. Namun 

ditangan militer dapat menjadi alat canggih yang sangat mematikan 

karena dapat membawa bom pembunuh yang sangat berbahaya. Jelas 

semua aplikasi sains dan IPTEK tergantung kepada siapa yang 

menggunakan, ditujukan untuk apa, bagaimana prosesnya dan apa 

akibatnya, positif atau negatif? Ibarat pisau bermata dua, satu sisi 

bermanfaat untuk orang banyak namun di sisi lainnya dapat membawa 

celaka bagi yang ada di dekatnya. Alat palu yang fungsinya untuk 

memasukkan paku ke kayu atau tembok, dapat membahayakan siapa saja 

apabila dipegang orang mabuk tanpa sadar dapat mencelakai seseorang. 

Tetapi jika sebaliknya, maka akan dapat mendatangkan kerusakan atau 

bahkan kehancuran alam semesta dan sesama.  

 

5. Pelaksanaan MBKM 

Bagi program studi (Prodi) yang ikut kegiatan MBKM (merdeka belajar 

kampus merdeka) pada tahun 2021 tercatat ada 3 Prodi, yaitu masing-

masing Prodi Teknik Sipil untuk Model CoE (Center of Excellence), Prodi 

Teknik Elektro dan Teknik Informatika keduanya untuk Hibah KKI 

(kurikulum dan kerja sama implementasi). 
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Tabel 3.1 Hibah MBKM Pada Prodi FTUP 

Tahun Program Studi Nama Hibah Besar Hibah 

2021 Teknik Sipil Model Center of Excellence 

(CoE) 

Rp. 175.000.000 

2021 Teknik Elektro Hibah KKI (Kurikulum dan Kerja 

sama Implementasi) 

Rp. 60.760.000 

2021 Teknik 

Informatika 

Hibah KKI (Kurikulum dan Kerja 

sama Implementasi) 

Rp. 60.760.000 

2022 Teknik Industri Program bantuan akselerasi 

pengembangan kurikulum 

pendidikan tinggi yang inovatif, 

adaptif dan kolaboratif bekerja 

sama dengan mitra menuju 

Center of Excellence (CoE) 

Rp. 60.000.000 

 

Pada Tabel 3.1, terlihat tahun 2022 hanya ada satu Prodi yang 

memperoleh Hibah Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan 

Tinggi yang inovatif, adaptif dan kolaboratif, bekerja sama dengan mitra 

menuju CoE Tahun 2022. Selanjutnya pada Tabel 3.2, diperlihatkan 

program Matching Fund (MF) yang diperoleh FTUP pada tahun 2021-2022. 

Tahun 2021 hanya ada satu MF berjudul “Pengembangan Kawasan 

Ekowisata Budidaya Tanaman Obat Berbasis Kearifan Lokal Untuk Menuju 

Pembangunan Berkelanjutan” yang diketuai oleh Ibu Dr. Ir. Setia Damayati. 
Berikutnya di tahun 2022 ini, FTUP dipercaya untuk menjalankan 3 

program MF, yang diketuai berturut-turut oleh Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, 

Dr. Ir. Budhi M. Suyitno dan Dr. Ir. Jonbi, MT, MM, MSi. 

Tabel 3.2 Program MF dalam Rangka MBKM Periode 2021-2022 

No. 
Nama 

Ketua 
Judul Proposal 

Dana 

Kemendikbudristek 
Tahun 

1 Dr. Ir. Setia 

Damayanti, 

M.Si., GP 

Pengembangan Kawasan 

ekowisata budidaya 

tanaman obat berbasis 

kearifan lokal untuk 

menuju pembangunan 

berkelanjutan 

Rp. 1.689.565.000 2021 
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2 Prof. Dr. Ir. 

Dwi 

Rahmalina, 

MT 

Riset inovasi hilirisasi 

desain rekayasa prototipe 

kursi roda berkekuatan 

tinggi dan ringan bagi 

anak penyandang 

disabilitas untuk 

menunjang kemandirian 

Kesehatan 

Rp. 1.487.433.000 2022 

3 Dr. Ir. 

Budhi 

Muliawan 

Suyitno, 

IPM 

Green circular economy 

solusi pengendalian 

pencemaran lingkungan 

di desa Tempur 

kecamatan Keling 

Kabupaten Jepara 

Rp. 1.495.279.500 2022 

4 Dr. Ir. 

Jonbi, MT., 

MM., M.Si 

Komersialisasi nanogrout 

untuk material perbaikan 

jalan, struktur bangunan, 

dan bearing pada 

jembatan  

Rp. 1.849.579.000 2022 

 

Seperti terlihat di Tabel 3.2, Prof. Dwi dan Tim memperoleh hibah MF 

bekerja sama dengan mitra industri PT. MAK Yogyakarta, dengan produk 

jadi berupa kursi roda berjudul “Riset Inovasi Desain Rekayasa Prototipe 

Kursi Roda Berkekuatan Tinggi dan Ringan bagi Anak Penyandang 

Disabilitas untuk Menunjang Kemandirian Kesehatan”. Dr. Budhi beserta 

Tim memperoleh MF dengan topik “Green Circular Economy Solusi 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Desa Tempur Kecamatan Keling 

Kabupaten Jepara”. Dr, Jonbi beserta Tim mendapatkan hibah berjudul 
“Komersialisasi Nanogrout untuk Material Perbaikan Jalan, Struktur 

Bangunan dan Bearing pada Jembatan”. Pada Desember 2022 ini ketiga 
program MF tersebut ditargetkan selesai pada waktunya, dengan hasil 

diterima dengan baik oleh mitra atau masyarakat setempat. 

Program MF di Jepara seperti Gambar 3.1, menunjukkan penggunaan 

maggot sebagai kunci keberhasilan “Green Circular Economy” yang 
diimplementasikan di Desa Tempur untuk mengatasi sampah organik. 



  

30 | Model Program Kampus Hijau Perguruan Tinggi Swasta 

 
Gambar 3.1 Siklus BSF dan Maggot 

 

Tabel 3.3 Hibah Penelitian FTUP 2021-2022 

No. Nama Tim Nama Hibah Besar Hibah 

1 Dr. Ir. Jonbi, MT., 

MM., M.Si 

Wita Meutia, ST., 

MT 

Nuryani  

Penelitian Terapan Unggulan 

Perguruan Tinggi 

Rp. 234.592.000 

2 Prof. Dr. Ir. Dwi 

Rahmalina, MT 

Dr. Ismail, ST. MT. 

Reza Abdu 

Rahman, S.Pd., MT 

Penelitian Dasar Unggulan 

Perguruan Tinggi 

Rp. 124.300.000 

3 Dr. Agri Suwandi, 

ST., MT. 

Dr. Ir. Budhi 

Muliawan Suyitno, 

IPM 

Ir. Eka Maulana, 

MM 

Penelitian Terapan Unggulan 

Perguruan Tinggi 

Rp. 161.799.000 

4 Prof. Dr. Ir. Dwi 

Rahmalina, MT 

Penelitian Tesis Magister Rp. 230.000.000 

5 Dr. Ismail, ST. MT. Penelitian Tesis Magister Rp. 229.300.000 

BEST FOR You
O R G A N I C S  C O M P A N Y

13

SIKLUS BSF
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Tabel 3.4 Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat FTUP 2021-2022 

No. Nama Tim Judul Kegiatan Besar Hibah 

1 Dr. Agri Suwandi, 

ST., MT. 

Prof. Dr. Ir. Dwi 

Rahmalina, MT 

Susilawati, S.E., 

M.Ak 

Peningkatan daya saing 

UMKM produk makanan 

ringan wilayah Cileungsi 

melalui diseminasi teknologi 

mesin pengolah multi proses 

bahan dasar dan penerapan 

digital economy 

Rp. 46.630.000 

 

Seperti telah disinggung di Bab sebelumnya bahwa Pendidikan 

berkualitas menggabungkan SNPT, MBKM, SDGs dan standar Nasional/ 

Internasional lainnya yang relevan. Penyelenggaraan program Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di setiap kampus progresnya tergantung 

dari kesiapan dan kesungguhan masing-masing. Minimal mereka telah 

berkomitmen menjalankan program tersebut penuh semangat seperti 

berikut ini: 

1. Terbebas dari keterbatasan diri akibat doktrin atau dogma selama ini 

yang membelenggu seseorang di satu sisi, tetapi di sisi lain pada saat 

yang sama, kemerdekaan seseorang juga dibatasi oleh kemerdekaan 

orang lain; 

2. Kemerdekaan terasa nikmat jika dijalankan dengan sukacita dan 

pengertian satu sama lain dalam semangat kebersamaan/kolaborasi 

sehingga terjadi sinergi positif membawa keberkahan; 

3. Merdeka melakukan magang (internship) dan melakukan pencelupan 

(immersion) bersama kaum profesional, alumni, praktisi dan mitra 

kolaborasi lainnya; 

4. Proses belajar-mengajar diberi kemerdekaan, baik mahasiswanya, 

institusinya maupun para dosen-dosennya namun bukan berarti 

seenaknya tanpa aturan; 

5. Dengan landasan akhlak mulia para pemangku kepentingan di 

lingkungan kampus, maka kemerdekaan belajar ini akan 

mendatangkan berkah dan jauh dari kemudharatan; 
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Sedangkan kampus merdeka sendiri membawa semangat diantaranya 

seperti berikut ini: 

1. Otonomi untuk pembukaan Program Studi (Prodi) Baru dan boleh 

disesuaikan kebutuhan (customized), sepanjang tak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Kemudahan dalam proses re-akreditasi dapat bersifat otomatis dan 

sukarela; 

3. Kesempatan lebih mudah bagi PT yang berminat berubah status untuk 

menjadi PTN-BH; 

4. Kebebasan untuk belajar lintas Prodi (3 dari 8 semester boleh di luar 

Prodi);  

5. Fleksibilitas dan otonomi pembukaan Prodi Baru secara mandiri agar 

mampu mendorong:  

a) Sinergi dan kemitraan strategis nasional/internasional,  

b) Bermitra dengan lembaga internasional bereputasi 

c) Bermitra dengan perusahaan kelas dunia  

d) Bermitra PT papan atas dunia. 

 

6. Penyakit Masyarakat di Kampus 

Dari semua ulasan sebelumnya, ada harapan positif terselenggaranya 

pendidikan berkualitas dan mampu mencerdaskan bangsa di lingkungan 

kampus PTS. Namun pada kenyataannya terdapat penyakit masyarakat 

yang harus dihadapi diantaranya: 

1) Narkoba: dapat dianggap sebagai bahaya laten yang selalu berusaha 

memasuki kehidupan kampus setiap waktu ada kesempatan; 

2) Perundungan (bullying): secara riil kehidupan mahasiswa tak terlepas 

dari aksi perundungan, bahkan dapat terjadi kekerasan yang 

dibungkus dengan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus 

Mahasiswa Baru (PKKMB) sehingga timbul dampak PKKMB sepanjang 

waktu;  

3) Radikalisme atau intoleransi: para pelaku sering sembunyi dibalik 

aktivitas keagamaan dengan mengedepankan identitas yang kearah 

ekstrim. 
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7. Pelaksanaan dan Hasil  

Tolok ukur penyelenggaraan pendidikan berkualitas secara formal 

dapat diamati dari banyaknya Prodi yang terakreditasi Unggul, Sangat Baik 

dan Baik atau dengan sesuai standar lama yang identik dengan akreditasi 

A, B atau C. Selain itu implementasi MBKM telah dirasakan hasil dan 

manfaatnya dengan ciri-ciri yang mudah dikenali. 

1. Semangat MBKM 

Sebagai buah implementasi MBKM, suatu PTS boleh berharap untuk 

memperoleh hasil seperti berikut: 

a) Kesempatan memperkuat kerja sama/kolaborasi “Triple Helix”; 
Perguruan Tinggi, Industri dan Pemerintah; 

b) Kemudahan kerja sama antar universitas, baik dalam maupun luar 

negeri, meliputi: pertukaran dosen, mahasiswa, program kuliah/ 

penelitian/PKM bersama; 

c) Kesempatan magang atau kerja praktek di pabrik/industri dan 

mengundang praktisi dari kalangan DUDI (dunia usaha dan dunia 

industri) guna mengisi perkuliahan;  

d) Kesempatan untuk mengembangkan inkubator bisnis bagi mahasiswa 

atau peneliti termasuk pendirian industri-mula (startup); 

e) Kemudahan menyiapkan calon lulusan yang sesuai dengan kebutuhan 

pasar (link & match) sehingga mudah menemukan pekerjaan yang 

cocok. 

 

2. Manfaat Kampus Merdeka 

Secara langsung maupun tak langsung beberapa manfaat dapat 

dijabarkan seperti berikut ini: 

a) Terbuka ruang inovasi seluas-luasnya; 

b) Peluang meningkatkan kompetensi global; 

c) Kemampuan adopsi dan/atau adaptasi transformasi digital terhadap 

Industri 4.0; 

d) Selaras dengan semboyan “science, technology, engineering, arts and 

mathematics” (STEAM); 
e) Dapat memenuhi tujuan implementasi Sustainable Development Goals 

(SDGs); 

f) Pengembangan keterampilan selain hard skill juga soft skill; 
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g) Sesuai dengan standar kompetensi abad 21. 

 

3. Ciri-ciri Kampus Merdeka 

Pelaksanaan MBKM di sebuah PTS dapat ditemui/kenali ciri-cirinya 

sebagai berikut: 

a) Debirokratisasi, lean organization, lean production, efektif dan efisien; 

b) Catatan: Struktur Organisasi Universitas pada praktiknya seolah-olah 

berupa “Piramida Terbalik”, yaitu Pusat Kajian/Riset dan Prodi 
menjadi ujung tombak kemajuan/ keunggulan Universitas. 

c) Ada mutual trust dari semua pemangku kepentingan; 

d) Fungsi di setiap lini organisasi berjalan dengan cepat, efektif dan 

efisien; 

e) Berlaku proses Good University Government (GUG) secara konsisten 

dan berkelanjutan; 

f) Terjadi pembentukan karakter yang terstruktur dan masif dalam 

proses belajar-mengajar; 

g) Khusus untuk PTS yang telah menjalankan program pembentukan 

karakter Pancasila, maka harus tercermin karakter akhlak Pancasilais. 

 

B. AIR BERSIH (SDG 6) 
SDG 6 Memastikan pengelolaan penyediaan air bersih berkelanjutan 

dan sanitasinya untuk semua. 

“Ensure availability and sustainable management of water and 

sanitation for all” 

 

Berangkat dari pemikiran sederhana bahwa rakyat Indonesia 

kemampuan daya belinya (purchasing power) jauh lebih kecil dari negara 

maju, tetapi harus membayar air minum kemasan 10 kali lebih mahal dari 

masyarakat negara maju tersebut. Harga yang harus dibayar seharusnya 

proporsional dengan daya beli masyarakat. Ibarat sudah jatuh ketimpa 

tangga, fakta ini sungguh mengusik rasa keadilan.  

Dalam penanganan manajemen air ini ada beberapa negara telah 

mengembangkan Water Sensitive City Concept (WSCC), seperti Melbourne, 

Singapura dan Rotterdam. Konsep tersebut dapat juga diterapkan di 

lingkungan lebih sempit seperti kampus dengan beberapa penyesuaian. 
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Aliran air permukaan tanah, air hujan dan air tadah hujan dari manapun 

diarahkan untuk ditampung di reservoir air bersih, sedangkan air limbah 

ditampung terpisah di reservoir air kotor. Air dari reservoir bersih 

selanjutnya dapat diolah menjadi air minum, sementara itu air limbah 

diolah menjadi air bersih yang dapat digunakan berbagai keperluan 

diantaranya penyiraman tanaman. Seterusnya penyiraman tanaman ini 

airnya akan mengalir di permukaan tanah dan kemudian akan ditempung 

di reservoir bersih untuk diolah kembali menjadi air minum. Demikian 

seterusnya proses siklus pengolahan berlangsung berkelanjutan tanpa 

henti.  

Sebagai alternatif lainnya untuk memperoleh air minum yang sehat 

dan bersih dapat diperoleh dengan mengoperasikan pompa air 

bertekanan tinggi, atau hasil dari submersible pump. Pompa jenis ini 

mampu memompa air dari kedalaman 70 m dan tekanan tingginya dapat 

membunuh bakteri. 

Konsep pengadaan air bersih yang langsung dapat diminum (potable), 

mengingatkan kenyataan diperjual-belikannya air kemasan mineral untuk 

diminum. Di tingkat eceran air botol kemasan 600 ml dihargai Rp 3000,- 

atau setara dengan harga secangkir kopi panas. Padahal air bersih 

merupakan kebutuhan dasar manusia setiap saat yang harus tersedia. 

Banyak negara maju telah memberikan solusi bagi penduduk dan 

warganya yaitu dengan menyediakan air bersih dan sehat langsung 

disalurkan melalui sistem pipa sampai ke rumah atau apartemen masing-

masing. Di Indonesia ketersediaan air bersih dan sehat sangat langka, atau 

suatu kemewahan yang tak dapat dinikmati oleh rakyat biasa. 

Dalam keseharian tanpa terasa semua orang menggemari es batu 

yang dicampur ke segala minuman termasuk jus buah. Apakah ini bersih 

dan sehat? Siapakah yang dapat menjamin bahwa air bahan dasar es batu 

tersebut bersih dan sehat? Kenyataannya pedagang atau pemasok es batu 

menggunakan air apa saja untuk dijadikan es batu tanpa jaminan 

kebersihan dan kesehatannya. Di banyak negara Eropa bagi calon turis 

yang akan berkunjung ke Indonesia diberi peringatan agar menghindari 

minuman dingin yang dicampur dengan es batu. 
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Atas berbagai pertimbangan di atas, diharapkan kampus akan 

memperkenalkan pengadaan air bersih yang menyehatkan bukan saja bagi 

seluruh civitas Academica tetapi juga penduduk dan masyarakat umum di 

sekitar kampus agar dapat dinikmati secara percuma atau gratis. Jika 

semua kampus mendukung program air bersih ini, bukan tak mungkin 

akan menjadi gerakan nasional guna mengatasi masalah kekurangan air 

bersih yang menyehatkan rakyat Indonesia. 

 

C. ENERGI BERSIH (SDG 7) 

SDG 7 memastikan akses untuk memperoleh energi bersih terbarukan 

yang terjangkau, dapat diandalkan dan berkelanjutan untuk semua.  

“Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy 

for all” 

 

Seperti telah disinggung dalam bab sebelumnya, topik penelitian di 

lingkungan kampus terkait erat dengan butir-butir SDGs. Dalam Bab ini 

akan dibahas penelitian tentang Energi Bersih Terbarukan (EBT) di area 

kampus sekaligus memanfaatkan sampah kampus menjadi energi dan 

Penyediaan Air Bersih yang dapat diminum untuk lingkungan kampus. 

Pengunduhan EBT di lingkungan kampus meliputi antara lain biomassa, 

tenaga bayu atau kincir angin, panel surya, generator “polisi tidur” (speed 

bump generator), generator magnet permanen, tenaga mikro-hidro dan 

lainnya tergantung lokasi kampusnya masing-masing. Ke semua sumber 

energi tersebut tergolong bersih tanpa polusi, sebagai energi alternatif 

yang terbarukan. Pengembangan EBT merupakan salah satu solusi 

alternatif guna mengisi kekurangan sumber energi fosil (seperi batubara, 

minyak dan gas bumi) yang cadangannya semakin langka. Oleh karena itu 

perlu ada gerakan kesadaran penggunaan EBT yang dapat dimulai dari 

kampus ke sekitarnya. Sehingga lingkungan makin bersih (jauh dari polusi 

karbon), lestari dan layak huni berkepanjangan.  

 

1. Kayu Bakar 

Awal mula manusia mengenal api, maka kayu bakar menjadi salah 

satu sumber energi biomassa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari seperti penghangat ruangan, memasak berbagai 
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makanan/minuman, penerangan dan sebagainya. Kayu bakar telah 

melewati era Revolusi Industri 1.0 sampai sekarang era 4.0 terutama 

untuk wilayah pedalaman dan sektor industri. Penggunaan kayu bakar di 

sektor industri dapat digunakan untuk memanaskan ketel uap yang 

selanjutnya uap tersebut disalurkan guna memutar turbin yang 

menghasilkan listrik. Fungsi kayu bakar ini sejak akhir abad 18 kemudian 

digantikan oleh bahan bakar fosil (batubara, minyak bumi dan gas bumi) 

seiring dengan eksplorasi pertambangan di berbagai negara guna 

memperoleh listrik lebih ekonomis. Bahkan dalam pengembangannya, 

bahan bakar nuklir juga telah digunakan di banyak negara sebagai energi 

alternatif untuk menghasilkan listrik yang sangat efisien. 

 

2. Biomassa 

Pengertian biomassa meliputi berbagai unsur yang membentuk 

senyawa organik. Senyawa tersebut dapat ditemukan pada tumbuhan 

hutan, tanaman budidaya perkebunan, pertanian, alga, dan sampah 

organik. Energi biomassa sebenarnya berasal dari energi matahari yang 

secara akumulatif tersimpan dalam biomassa melalui proses 

photosynthesis yaitu proses terbentuknya karbohidrat dari senyawa 

karbon dioksida dan air karena terpapar panas matahari. Energi tersebut 

dapat dimanfaatkan melalui proses pembakaran langsung dan proses 

penguraian unsur-unsurnya seperti biodigester yang secara rinci akan 

dibahas pada paragraf tersendiri. 

Bermacam bentuk energi biomassa di sekitar pemukiman dapat 

ditemui berupa kayu bakar, pengolahan sampah (organik termasuk 

kotoran ternak maupun non organik) jadi energi sementara itu tanaman 

dan tumbuhan jadi minyak hayati (biofuels). Tanaman yang dijadikan 

sumber energi biomassa umumnya nilai ekonominya lebih rendah jika 

misalnya diolah jadi bahan makanan sehari-hari. Pada tahap tertentu 

dapat terjadi prioritas pilihan, sebagai bahan makanan atau sumber 

minyak nabati, tergantung pertimbangan kebutuhan dan nilai ekonominya 

di masing-masing negara agar tetap terjadi keseimbangan. Tanaman 

jagung, tebu, singkong, jarak, kelapa sawit dan alga misalnya merupakan 

sumber EBT sekaligus juga nutrisi bagi manusia. 
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3. Limbah Organik, Non Organik dan Plastik 

Sampah rumah tangga, industri dan limbah buangan komunitas 

umumnya dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi yang berkelanjutan. 

Mengingat dalam aktivitas kehidupan masyarakat dimanapun berada 

selalu menghasilkan limbah atau sampah baik bersifat organik maupun 

non organik. Melalui proses pemilahan maka berbagai jenis sampah dapat 

dikonversikan menjadi energi dengan teknologi tepat guna. 

Jenis sampah organik semisal akar, batang, daun dan buah akan 

diproses di dalam alat biodigester, sehingga menghasilkan biogas yang 

dapat disalurkan ke turbin gas untuk menghasilkan listrik. Sampah non 

organik seperti kertas, kulit olahan, karet, logam dan plastik akan 

memerlukan teknologi berbeda agar dapat dimanfaatkan jadi sumber 

energi. Bahan non plastiknya akan diolah menjadi briket RDF (refuse derive 

fuel) sebagai bahan bakar penyalaan awal alat pyrolysis yang akan 

digunakan khusus mengolah plastik menjadi minyak (BBM). 

Hasil pengolahan lanjut sampah plastik dan sampah organik masing-

masing dapat berkontribusi menghasilkan listrik melalui Pembangkit Listrik 

Tenaga Sampah (PLTSa). Bahkan telah dirancang kombinasi kedua jenis 

sampah tersebut yang terintegrasi dalam PLTSa dengan konsep “Zero 

Waste Electric Power Plant” atau PLTSa Terintegrasi Nir Limbah. Konsep ini 
jika diterapkan di lokasi yang tepat untuk satu Kabupaten/Kota dan 

kecukupan pasokan sampahnya, dapat dirancang sampai 3 Megawatt, 

atau setara dengan listrik bagi 3000 rumah tangga. PLTSa ini memberikan 

keuntungan ganda yaitu mengatasi penumpukan sampah sekaligus 

menghasilkan listrik rumah tangga yang ramah lingkungan. 

 

4. Biogas 

Sumber energi biogas, utamanya diperoleh dari Tempat Penimbunan 

Sampah (TPS), yang memungkinkan terbentuknya gas metana. Selain itu 

biogas juga dapat dikumpulkan dari rumput, daun-daunan, air limbah, 

pupuk kandang (kotoran ternak), kotoran manusia, sekam padi, limbah 

industri (makanan/minuman) dan limbah pertanian. Perkakas biodigester 

yang dirancang memang dipersiapkan guna mengurai sampah atau limbah 

organik melalui proses anaerobic yakni menggunakan mikro-organisme 
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menjadi gas metana (methane) bercampur karbon dioksida (carbon 

dioxide).  

Biogas termasuk bahan bakar nabati (BBN) yang diproses secara 

anaerobic tanpa adanya oksigen sampai terjadi fermentasi saat mengurai 

rantai material organik secara alami. Proses anaerobic ini yang tanpa 

kehadiran oksigen memungkinkan gas-gas lainnya semisal metana dan 

karbon dioksida terbebas. Kandungan gas metana yang dilepas umumnya 

sekitar 50 sampai 75%, sedangkan gas lainnya lebih sedikit. Mengacu ETIP 

(European Technology and Innovation Platform) bioenergy, maka proses 

produksi bioenergi melalui empat urutan proses kimiawi di dalam 

perangkat biodigester yang sangat tergantung kepada tipe 

mikroorganismenya masing-masing seperti berikut ini: 

1) Hidrolisis 

Proses hidrolisis atau pelarutan; ini terjadi terhadap material organik 

seperti polisakarida (pati, glikogen, agarose dan selulosa) dan lemak 

akan dijadikan material yang bisa larut dalam air semisal garam dan 

gula. Dengan bantuan enzim bakteri yang mampu memperpendek 

mata rantai karbohidrat, protein, dan lemak pada temperatur stabil 

250 °C proses pelarutan itu terjadi. 

2) Asidogenesis 

Pada tahap ini, oleh bakteri selanjutnya produk pelarutan hidrolisis 

dijadikan asam organik berupa asam asetat, hidrogen, dan karbon 

dioksida yang ketiganya penting fungsinya guna menghasilkan gas 

metana. 

3) Asetogenesis 

Memasuki tahap ini bakteri asetogenik akan memproses asam organik 

dan alkohol jadi asam asetat, hidrogen, dan karbon dioksida.  

4) Metanogenesis 

Hidrogen yang dihasilkan harus diurai terlebih dahulu oleh bakteri 

metanogenik, agar tak menghalangi produksi asam asetat. 

 

Bakteri atau mikroorganisme metanogenik kemudian akan mengubah 

produk proses sebelumnya jadi gas metana, karbon dioksida dan air. 

Bakteri yang membentuk metana ini muncul paling belakangan dan sangat 

sensitif reaksinya manakala ada halangan. Produksi biogas secara optimal 
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akan tercapai jika beberapa persyaratan terjaga seperti temperatur stabil 

sepanjang waktu pemrosesan, rentang nilai pH sesuai standar, demikian 

pula makro dan mikronutrien selalu tersedia. 

 
Gambar 3.2 Proses Pembentukan Produk Biogas 

 

Agar mencapai standar praktis penggunaan biogas ini, acap kali 

kualitas biogas perlu ditingkatkan terlebih dahulu kualitasnya. Gambar 3.2 

menunjukkan biogas dan beberapa gas rumah kaca. Tergantung modus 

penggunaannya, prosentase gas metana dinaikkan dan sebaliknya 

prosentase kandungan karbon dioksidanya diturunkan sebelum gas 

tersebut dapat dimanfaatkan. Pada kasus tertentu seperti tungku pemasak 

tak membutuhkan kualitas biogas yang baik. Sebaliknya jika akan dipakai 

sebagai bahan bakar maka biogas sebaiknya lebih tinggi dari kualitas 

standar. 

 

5. Biofuel 

Bahan bakar hayati (BBH) atau biofuel adalah setiap bahan bakar baik 

padatan, cairan ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. 

Biofuel dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak 

langsung dari limbah baik industri, rumah tangga atau limbah pertanian. 

/wiki/Padat
/wiki/Cair
/wiki/Gas
/w/index.php
/wiki/Tanaman
/wiki/Limbah
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Sebagai sumber energi alternatif maka biofuel dipilih karena dapat 

menyediakan energi tanpa mengemisikan karbon ke atmosfer. Atau dapat 

dikatakan bahwa biofuel bukan polutan tetapi carbon neutral dan relatif 

sangat sedikit menyumbangkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca 

ke atmosfer. 

Ada tiga cara untuk pembuatan biofuel sebagai berikut:  

a) Pembakaran limbah organik kering (seperti buangan rumah tangga, 

limbah industri dan pertanian) 

b) Fermentasi limbah basah (seperti kotoran hewan) tanpa oksigen untuk 

menghasilkan biogas (mengandung hingga 60 persen metana), atau 

fermentasi tebu atau jagung untuk menghasilkan alkohol dan ester  

c) Energi dari hutan (menggunakan jenis kayu dari tanaman yang cepat 

tumbuh sebagai bahan bakar). BBH semisal ethanol dan biodiesel 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang bersih dan ramah 

lingkungan bagi segala jenis kendaraan atau alat transportasi publik.  

 

Berbagai strategi pendekatan, konsep, metoda, cara dan proses agar 

dapat memperoleh produk biofuels secara cepat, aman, efektif, efisien 

harga terjangkau dan sustainable dalam koridor kuantitas maupun kualitas 

yang dikehendaki telah banyak ditawarkan. Namun secara umum perlu 

dipertimbangkan adanya dua strategi dasar seperti berikut: 

a) Pertama lakukan strategi penanaman tumbuh-tumbuhan yang 

mengandung banyak glukosa diantaranya tebu, bit gula dan sorgum 

manis serta tumbuhan yang banyak mengandung polisakarida (pati, 

glikogen, agarose dan selulosa), jagung dan singkong. Semua tanaman 

tersebut dapat difermentasi dengan bakteri/ragi menjadi ethyl-alcohol 

atau ethanol 

b) Kedua kembangkan strategi penanaman bermacam tumbuhan yang 

mempunyai kadar minyak nabati cukup tinggi semisal kedelai, alga, 

kelapa sawit dan jarak (jathropa). Begitu dipanaskan maka minyak 

nabati mulai encer (viskositasnya berkurang) dan lalu dapat diproses 

menjadi bahan bakar biodiesel secara kimiawi. Sedangkan batang kayu, 

daun dan sisa produk sampingannya dapat diproses jadi biofuel antara 

lain methanol, etanol atau gas kayu. 

 

/wiki/Fermentasi
/wiki/Oksigen
/wiki/Metana
/wiki/Tebu
/wiki/Jagung
/wiki/Alkohol
/wiki/Ester
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1) Ethanol 

Beberapa tanaman seperti tebu, singkong dan jagung sangat baik 

sebagai bahan baku produksi bioethanol (ethyl-alcohol). Negara Brazil 

secara konsisten dan serius mengembangkan bioethanol ini dari tebu yang 

didatangkan dari Indonesia di akhir tahun 60an. Sekarang Brazil 

memperoleh predikat sebagi penghasil bioethanol urutan kedua di dunia 

setelah negara Amerika.  

Perhatian Brazil terhadap energi alternatif bioethanol bertepatan 

dengan krisis minyak dunia tahun 70-an, yang memaksanya mencari 

bahan bakar pengganti bensin dan sekaligus mengurangi ketergantungan 

terhadap fossil fuel. Sebagai langkah awal Brazil menerapkan strategi 

bioethanol program berbahan baku tanaman tebu sebagai energi 

alternatif. Pertengahan tahun 70an melalui “Programa Nacional do Alcool”, 
Brazil melakukan pengujian bahan bakar bensin dicampur ethanol 10% 

sebagai bahan bakar kendaraan di jalan raya. Uji coba ini ada peningkatan 

setiap tahunnya dan tercatat campuran ethanol sebesar 22% di 1993 dan 

bensin murni tak dijual bebas. Tentu saja bahan bakar bensin masih 

diminati pasar dengan alasan tingkat efisiensinya yang lebih tinggi dari 

bioethanol dan ongkos produksinya lebih murah. Kenyataannya efisiensi 

bioethanol 34% lebih rendah dibandingkan bensin.  

Kebijakan strategis penggunaan bahan bakar fleksibel (bukan bensin 

murni tapi telah dicampur dengan ethanol) membawa era baru bagi 

“Kebangkitan Ekonomi Brazil” sebagai usaha sungguh-sungguh agar 

mandiri energi dengan didukung program inovasi hijau yang ramah 

lingkungan khususnya di bidang bio-teknologi.  

Penerapan rekayasa genetika terhadap bibit tebu yang dipakai sebagai 

bahan dasar etanol menjadi bukti inovasi bio-teknologi yang 

memungkinkan produksi tebunya berlipat-lipat. Demikian pula teknologi 

proses, pengemasan, pemasaran dan pendistribusian mengalami 

kemajuan luar biasa, termasuk munculnya mobil fleksibel berbahan bakar 

campuran. Bukan hanya push program saja yang disiapkan, tapi Brazil pun 

melengkapinya dengan pull incentive berupa diantaranya mekanisme 

pinjaman modal bunga lunak, intervensi pemerintah menjamin pembelian 

produk bioethanol oleh perusahaan milik negara dengan harga standar, 

penjaminan harga eceran yang stabil di tingkat dan keringanan pajak bagi 
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pembeli kendaraan bahan bakar fleksibel yang berbasis campuran 

bioethanol. 

Dari sisi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2000 untuk industri 

bioethanol ini mencapai 640 ribu orang buruh. Setelah lima tahun berjalan, 

ternyata jumlah pekerja meningkat 50% menyentuh angka 980 ribu orang. 

Peningkatan jumlah buruh tercatat naiknya signifikan di pabrik ethanol 

(84%) sedangkan di perkebunan tebu jauh lebih sedikit (16%). Dari sektor 

ekonomi tercatat lonjakan pendapatan per kapita (income/capita) 3 kali 

lipat pada sepuluh tahun terakhir setelah program bahan bakar fleksibel 

diterapkan atau mencapai nilai nominal USD 7,500/kapita. 

 

2) Biodiesel 

Biodiesel diproduksi menggunakan bahan dasar material organik 

seperti lemak hewani, minyak tumbuhan jarak dan minyak kelapa sawit 

melalui proses pemisahan biomassa menjadi FAME (fatty acid methyl 

esters) dengan glycerin. Selanjutnya FAME diolah menjadi biodiesel 

sementara itu glycerin diolah menjadi kosmetika, sabun, obat-obatan dan 

bermacam bahan aditif makanan. Biodiesel ini cukup aman untuk dipakai 

pada berbagai tipe mesin diesel dan setara kualitasnya dengan diesel biasa 

umumnya. Dalam prakteknya diesel campuran (diesel biasa + biodiesel) 

mendapat sebutan sesuai rasio kandungan biodieselnya. Untuk B20 berarti 

mengandung 20% biodiesel, sedangkan B80 untuk 80% biodiesel. 

Penelitian terakhir para ilmuwan Indonesia telah menemukan bensin dari 

kelapa sawit atau disebut “BENSA” (bensin sawit) yang komposisi 
kimiawinya serupa dengan bensin biasa. Beberapa kelebihan BENSA 

antara lain pemakaian operasionalnya lebih irit seperti sepeda motor 

untuk jarak tempuh 30km hanya butuh 1 liter BENSA dan ongkos 

produksinya juga lebih murah. 

 

6. Dampak Lingkungan Energi Biomass 

Bersamaan ketika biomassa dibakar, saat itu pula melepaskan gas 

karbon dioksida setara dengan bahan bakar fosil. Tetapi mengapa 

biomassa tergolong energi bersih, jawabannya tak lain karena semua itu 

prosesnya alami dan termasuk siklus karbon. Gas karbon dioksida yang 

diemisikan langsung dapat diserap oleh tanaman yang terus bertumbuh 



  

44 | Model Program Kampus Hijau Perguruan Tinggi Swasta 

alami. Ketika proses photosynthesis berlangsung yaitu waktu tanaman 

“bernafas” akan menyerap jumlah karbon dioksida (dan sekaligus melepas 
oksigen) yang sepadan dengan emisi karbon dioksida hasil pembakaran 

sebelumnya. Siklus emisi dan penyerapan karbondioksida berlangsung 

terus menerus sekaligus menjaga keseimbangan tingkat karbondioksida 

tersebut secara alami stabil. Secara umum pembakaran bioassay dapat 

dikatakan emisi gasnya masih jauh dari tingkat yang membahayakan 

termasuk emisi gas NOx (nitrogen oxide) atau jauh lebih sedikit tingkat 

polusinya jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil.  

Salah satu agenda KTT G-20 di Bali bulan November 2022 lalu ialah 

transisi energi, dari berbasis fosil ke energi alternatif yang bersih dan 

terbarukan. Beberapa negara di Asia seperti China dan beberapa negara 

Eropa seperti Swedia telah menetapkan program Carbon Zero Net 

Emission (CZNE) akan tercapai di tahun 2030. Indonesia sendiri telah 

menargetkan CZNE ini akan tercapai di tahun 2060. 

Negara lainnya seperti Brazil sudah lebih setengah abad konsisten 

mengembangkan energi alternatif dari bahan baku tebu yang diolah 

menjadi bioethanol. Berbagai penelitian dan uji coba dilakukan oleh para 

ilmuwan Brazil guna mencari formula campuran yang paling efektif antara 

bahan bakar minyak (BBM) dengan ethanol tebu. Dalam waktu dekat 

Brazil juga menuju negara CZNE. Sementara itu negara Bhutan di 

pegunungan Himalaya merupakan satu-satunya negara yang ramah 

lingkungan dan sanggup menyumbang oksigen ke dunia. Negara ini sudah 

melewati batas CZNE, malah dapat menekan tingkat emisi carbon di 

bawah tingkat oksigen yang dihasilkan oleh lingkungan negara tersebut. 

 

D. INFRASTRUKTUR (SDG 9) 

SDG 9 Membangun infrastruktur yang tahan banting, promosikan 

industri inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat inovasi. 

“Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 

industrialization and foster innovation”. 
 

Kajian infrastruktur yang ramah lingkungan di lingkungan PTS misalnya 

mencakup penggunaan biomaterial, bangunan ramah lingkungan, alat 

transportasi ramah lingkungan yang tersedia, pembangkit/penyimpan 
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energi bersih, pengolahan air bersih, penataan jalan lengkap dengan 

petunjuk lokasi dan arahnya, pengukuran polusi udara secara berkala dan 

lainnya. Sudah dipersiapkan akan dibentuk Pusat Kajian Biomaterial, Green 

Transportation dan Pusat Kajian Komputer and Kecerdasan Artifisial. 

Selain itu perancangan Kompleks Kampus Ramah Lingkungan termasuk 

pembangunan speed bump (polisi tidur), juga pemakaian listrik, air dan 

pengelolaan limbah sehari-hari yang sangat efisien dan efektif. 

Beberapa Kampus di India menampung lebih dari 500 ribu mahasiswa. 

Seperti Delhi University didirikan tahun 1922. Salah satu universitas 

terbesar di dunia terdiri dari 80 academic departments, dilengkapi lebih 

dari 80 individual constituent colleges, lebih dari 700 ribu mahasiswa, 

ribuan dosen maupun peneliti dan lebih 500 macam-macam program. 

Semboyan Universitas ini Nishtha Dhriti Satyam (Dedication, Steadfastness 

and Truth). Penghuni kampus universitas ini setara dengan jumlah 

penduduk kota madya atau ibu kota kabupaten di Jawa. Kiranya tak 

berlebihan jika kampus dapat diasosiasikan layaknya sebuah kota. 

Dalam kasus ini akan diperkenalkan kampus dengan kapasitas diatas 

10 ribu mahasiswa. Sesuai prinsip kota masa depan, maka kampus inipun 

hendaknya dipersiapkan agar live-able and sustainable bagi lingkungan 

hidup (planet), penghuninya (people) dan menghasilkan keuntungan 

(profit). Infrastruktur kampus ditata sedemikian rupa agar kondusif dan 

inklusif supaya para penghuninya produktif menjalankan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Para peneliti diarahkan agar berorientasi pasar (market 

demand oriented) sehingga hasil penelitian mereka lebih bersifat ke hilir 

atau di Tingkat Ketersiapan Teknologi (TKT) 7 ke atas. Demikian pula 

jumlah HAKI (hak akan kekayaan intelektual) terus didorong agar tumbuh 

semangat inovatif sejalan dengan SDG 9.  
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Gambar 3.3 University of Delhi dengan total 700,000 mahasiswa 

 

E. LINGKUNGAN PEMUKIMAN (SDG 11) 

SDG 11 Menyediakan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan 

banting dan berkelanjutan. 

“Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and 

sustainable”. 
 

Penerjemahan SDG 11 ini terutama menyangkut lingkungan kampus 

(diasosiasikan seperti perkotaan) dan pemukiman penduduk sekitarnya 

yang inklusif dan kondusif dalam arti terjamin keamanannya dari penyakit 

kampus (bullying, intoleransi dan narkoba), layak huni bagi warga selama 

berada di kampus dan berkelanjutan. Pengabdian masyarakat yang 

awalnya dilakukan dosen dan mahasiswa di lokasi pedalaman atau 

terpencil, nantinya diharapkan menjadi kerja kongkrit bagi masyarakat 

luas. Lokasinya bukan saja di pelosok pedesaan, melainkan juga dapat 

dinikmati oleh warga kampus dan penduduk di sekelilingnya.  
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Seperti Desa Leuwi Sadeng di Kabupaten Bogor yang tadinya terpencil 

telah mendapat bantuan dari suatu PTS selama 3 tahun terakhir. Sekarang 

telah dibangun 1030 m jalan beton, penerangan jalan kampung sejauh 

300m, MCK bagi penduduk, renovasi Masjid dan Musholla, pemeriksaan 

kesehatan penduduk, pendidikan murid-murid SD beserta perangkat 

komputer bekas yang masih berfungsi. Selain itu kerja sama dengan 

Kabupaten Tegal juga akan diperluas bukan hanya pembangkit listrik 

biomassa tetapi juga lingkungan pemukiman di sekitarnya. 

 

F. PRODUK BERSIH (SDG 12) 
SDG 12 Memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. 

“Ensure sustainable consumption and production patterns”. 
 

Kampus UP akan memelopori pengembangan produk bersih yang 

dapat dibuat dengan teknologi tepat guna. Produk tersebut meliputi 

berbagai peralatan dalam menyediakan energi berisi terbarukan (EBT) 

seperti baterai murah/tahan lama, thermal energy storage, speed-bump 

generator, biomass electric power plant, panel surya dengan efisiensi 

tinggi dan permanent magnetic generator. Selain itu produk air minum 

bersih (potable water) yang terjangkau masyarakat, AI based building 

seperti smart classroom, pengolahan sampah dengan maggot dan 

program green circular economy lainnya. 

 
Gambar 3.4 Edu Techno Park FTUP 

PUSAT HASIL KEGIATAN PENELITIAN

MULTIDISIPLIN DOSEN DAN MAHASISWA

FTUP EDU TECHNOPARK 
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Peralatan EBT dan pengolahan air bersih dalam skala mini, telah 

ditampung dalam suatu taman yang disebut Edu Techno Park (ETP) di 

lingkungan kampus. Taman ini berfungsi untuk sarana edukasi berkaitan 

dengan SDGs dan pelestarian lingkungan hidup, sekaligus sebagai ekspose 

hasil penelitian para dosen yang tergabung dalam 7 Pusat Kajian. Sebagai 

tindak lanjut kegiatan 4 Matching Fund (MF) atau Kedai Reka Dikti tahun 

2021/2022, maka hasil produk miniaturnya akan digelar di ETP pula. 

 

  



 

 

 

 
 

PROGRAM KE DEPAN  

DAN HASIL PENELITIAN 

 
A. PROGRAM KAMPUS HIJAU (GREEN CAMPUS) PTS 

Sesuai dengan pertanyaan ilmiah di Bab II sebelumnya: “Bagaimana 

mewujudkan suatu Kampus Hijau PTS yang menjadi idaman para 

pemangku kepentingan sehingga siapapun beraktivitas di dalamnya 

menjadi lebih kreatif, produktif, inovatif dan mampu mengaplikasikan olah 

spiritualnya guna memakmurkan kampusnya?”, maka disusunlah program 
lima tahunan 2019-2024 dengan garis besar sebagai berikut. 

Sebagai langkah awal referensi standar seperti UI Green Metric-

Guidelines and World University Rankings dan Sustainable Development 

Goals (SDGs) dibahas dalam agenda Rapat Kerja (Raker) tahun FTUP 2018 

dan dimatangkan lagi tahun 2019 sehingga hasil kesepakatan tersebut 

kemudian dituangkan ke dalam FTUP Green Campus Planning 2019-2024. 

Rumusan program ini selanjutnya diakurkan dengan kegiatan setiap Pusat 

Kajian yang relevan, roadmap penelitian dan pengabdian kemudian 

diselaraskan ke prioritas layanan Pusat Teknologi FTUP sebagaimana dapat 

dilihat di Gambar 4.1. 

BAB  

4 
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Gambar 4.1 Proses Penyusunan Green Campus Planning 

 

B. RENCANA KAMPUS HIJAU (GREEN CAMPUS PLANNING) 2019-

2024 

Gambar 4.2 menunjukkan dasar penggabungan komponen Green 

Campus Planning yang terdiri dari RIRN, Renstra, 6 SDGs, Roadmap 

Penelitian dan Penmas FTUP.  

 
Gambar 4.2 Dasar Penggabungan Komponen Green Campus Planning 

 

FTUP Green Campus Planning 

FTUP 

GREEN CAMPUS 

GRAND PLANNING

RAKER RENSTRA FTUP,  Jan 2018

RAKER FTUP , Jan 2019

FTUP GREEN CAMPUS PLANNING 2019-2024 

FTUP 

UNGGUL
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Sementara itu Gambar 4.3 menunjukkan skema tujuh Pusat Kajian 

yang mendukung program Green Campus. 

 
Gambar 4.3 Tujuh Pusat Kajian Pendukung Program Green Campus 

 

Sebagaimana telah disepakati, berikut butir-butir program Green 

Campus Planning 2019-2024, yang masing-masing akan diuraikan satu per 

satu berikut ini: 

1. Mandiri EBT (Self Sufficient Renewable Energy) 

Program ini didukung kegiatan penelitian yang dikelola oleh Pusat 

Kajian EBT dan melibatkan para peneliti dan para mahasiswa strata satu 

dan strata dua, sesuai keahlian masing-masing. Setiap topik penelitian 

telah diperhitungkan sesuai kriteria feasible, affordable dan sustainable 

sehingga hasilnya energi yang bisa diunduh di sekitar kampus. 

Berdasarkan perhitungan sederhana, jika semua topik penelitian selesai, 

dapat diharapkan penyediaan energi bersih di kampus tercukupi (self-

sufficient). Beberapa topik penelitian yang telah berjalan diantaranya 

berikut ini: 

a. Solar Panels 

b. Waste Electric Power Plan (PLTSa, pembangkit listrik tenaga sampah) 

c. Permanent Magnetic Generator 

d. Speed-bump Generator 

1

FT UP
Pusat Kajian Energi Baru 

Terbarukan

2Pusat Kajian 

Transportasi

3
Pusat Kajian Green Product & 

Process
4

Pusat Kajian Infrastruktur dan 

Kawasan

5

Pusat Kajian Artificail

Intelegence

6
Pusat Kajian Instrumentasi 

Alat Kesehatan

7 Pusat Kajian Industri 

Kecil & Menengah

PROGRAM FT MENDUKUNG UI GREEN METRIC
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e. Smart grid 

f. Capacitor or capacitor bank 

g. Concentrated Solar Power (CSP) 

 

2. Kampus Sensitif Air (Water Sensitive Campus)  

Ide program ini diperoleh dari proyek Water Sensitive City yang telah 

diterapkan di kota Melbourne, Singapore dan Rotterdam. Kota-kota 

tersebut telah mampu mengelola kebutuhan air bersih mereka dengan 

standar live-able and sustainable city dengan kriteria bermanfaat bagi 

planet, people dan menghasilkan cukup profit. Kriteria ini juga dicoba, 

dengan beberapa penyesuaian, dijalankan di lingkungan kampus dengan 

jumlah civitas Academica sekitar di atas 12,000 orang. Target utamanya 

program ini mampu menyediakan air bersih yang langsung dapat diminum 

(potable) dan berkelanjutan. Para peneliti topik ini tergabung di Pusat 

Kajian Infrastruktur & Kawasan dan Pusat Kajian Instrumentasi Alat 

Kesehatan. Beberapa topik penelitian yang sedang berlangsung adalah 

sebagai berikut: 

a. Pemurnian Air Minum (potable and drinkable water) 

b. Pengolahan Air Limbah menjadi Air Penyiram Tanaman 

c. Water Sensitive Management System  

d. Water management   

1) Water conservation program implementation 

2) Water recycling program implementation 

3) The use of water efficient appliances (water tap, toilet flush, etc) 

4) Treated water consumed 

 

3. Kampus Berbasis Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligent Based 

Campus) 

Kampus masa depan wajib menggunakan teknologi yang telah 

mengakomodir transformasi digital terutama artificial intelligent di 

berbagai program kegiatannya. Pengalaman selama pandemi Covid-19 kali 

ini telah memperkenalkan kita, dalam upaya mencegah penularannya, 

teknologi touchless dan contactless merupakan kebutuhan. Para peneliti di 

Pusat Kajian AI telah mengembangkan ruang lingkupnya sehingga 

mencakup topik-topik berikut ini: 
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a. Artificial Intelligent (AI) 

b. Sensor 

c. Automation 

d. Smart Building 

e. Informatics 

 

4. Produk Hijau dan Lingkungan Bersahabat (Green Products and 

Friendly Environment) 

Idealnya di lingkungan kampus, jenis transportasi betul-betul dibatasi, 

hanya diizinkan yang menggunakan tenaga listrik. Seperti motor listrik dan 

mobil listrik diprioritaskan dan difasilitasi sebagai kendaraan pilihan utama. 

Demikian pula makanan dan minuman, disarankan sejak proses persiapan 

bahan mentah, pencucian, proses pembuatan/masaknya dan 

penyajiannya senantiasa mengikuti standar kesehatan yang baik dan 

membawa kebaikan. Peneliti di Pusat Kajian Green Product sangat antusias 

mendalami topik penelitian berikut ini: 

a. Electric campus car & motorcycle (high performance, more efficient & 

autonomous) 

b. Battery (fast or free charging) 

c. Healthy food & drink 

d. Green plantation & farming 

e. Green restaurant 

f. Zero Waste Management (Pyrolysis & Biodigester Process) 

g. Kantin: organic food, no plastic, and chemical ingredient  

 

5. Pendidikan Berkualitas dan Berkarakter Pancasila 

Seperti telah disinggung di bab sebelumnya, sepenggal kalimat pendek 

di lagu kebangsaan Indonesia “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya” 
menjadi pedoman setiap warga Indonesia agar selalu mendahulukan atau 

memprioritaskan jiwanya baru badannya. Jiwa perlu selalu disapa, dikirimi 

energi positif sebagai tanda kasih sayang sekaligus refreshment dan 

dipahami apa yang akan dan sedang dikomunikasikan melalui bahasa jiwa. 

Komunikasi terjadi manakala seseorang melakukan gerakan 

mengheningkan cipta, yang lazim dilakukan bersama-sama seluruh peserta 

upacara resmi dipimpin oleh inspekturnya, sambil menutup mata berserah 
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diri sejenak dan pasif. Seruan mengheningkan cipta berarti mengajak 

semua orang memejamkan mata dan menyetel kekuatan jiwa (cipta, rasa 

dan karsa) ke standby mode agar siap “membaca” (tanpa ada niatan 
intervensi apapun) berbagai informasi bawah sadar yang segera hadir 

untuk dipahami. Semakin sering melakukan latihan hening cipta akan 

semakin ahli membaca dan sekaligus memahami informasi yang benar 

adanya. Mekanisme ini baik langsung maupun tak langsung turut serta 

mencerdaskan bangsa sesuai amanat mukadimah UUD 1945. 

Sewajarnya jika secara reguler ada perhatian kepada jiwa, untuk 

disapa dan diperhatikan sehingga timbul interaksi yang positif antara jiwa 

dan raga. Seiring perjalanan waktu bangsa ini selain mempunyai pedoman 

yang kokoh berupa Pancasila juga mempunyai nilai-nilai luhur yang setiap 

saat menunggu untuk digali dan dijadikan mutiara sebagai kompas 

kehidupan warganya. Nilai luhur hidup bersama budaya dan 

perkembangan peradaban di setiap suku bangsa, yang di Indonesia 

jumlahnya lebih dari 700 suku yang menempati di lebih 17.000 pulau.  

Gambar 4.4 menunjukkan dinamika lapisan tingkat kebutuhan 

manusia dari dasar sampai ke tingkat tertinggi yaitu aktualisasi diri yang 

tak lain adalah kebutuhan spiritual untuk mengenal Tuhan atau bahkan 

dapat bersama-Nya. 

 
Gambar 4.4 Tingkatan Kebutuhan Dasar Sampai Puncak Spiritual 

 

FTUP Five Year Plan – UIGM –SDGs # 4 : 

PENDIDIKAN BERKUALITAS & BERKARAKTER PANCASILA

• IMPLEMENTASI SDG’S DALAM KURIKULUM FTUP

• MATAKULIAH BERBASIS GREEN CAMPUS

• KEGIATAN WEBINAR GREEN INNOVATION

• PRESTASI  MAHASISWA BERBASIS GREEN CAMPUS

• MBKM & SNPT

5

FTUP 

UNGGUL

Pendidikan Karakter Pancasila:

How

What

When

Where

By Individuation Process (Carl Jung)

Abraham Maslow
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Aktualisasi diri merupakan puncak kedewasaan dan kematangan diri 

seseorang. Hal ini ditandai dengan bagaimana seseorang bisa menyadari 

dan memanfaatkan kesadarannya untuk mengenal Tuhan atau melakukan 

individuation bersama the SELF (Carl Jung, depth psychology). Pada 

Gambar 4.5 suatu matrik yang menunjukkan mata kuliah di tujuh jurusan/ 

Program Studi sudah di sesuaikan dengan SDGs dan program Green 

Campus. 

 
Gambar 4.5 Mata Kuliah Berbasis Green Campus 

 

C. PRODUK PENELITIAN 

Sesuai Visi, Misi, RIRN, Renstra FTUP, enam butir SDGs dan mengikuti 

arah Roadmap dikembangkanlah berbagai topik penelitian relevan melalui 

tujuh Pusat Kajian. Seperti tertuang dalam Gambar 4.6, dari tahun 2019 

sampai dengan 2022 telah dimulai riset unggulan; PLTSa Mikro, Bangunan 

Mandiri Energi, Pengelolaan Air Bersih “Water Sensitive Campus” dan 
Ruang Kelas Cerdas (smart classroom) dan Electric Boogie. 

MATAKULIAH BERBASIS GREEN CAMPUS

PRODI Mata Kuliah

MTM Sistem Pembangkit Energi Baru Dan Terbarukan √ √
Ars Bangunan Hemat Energi √ √

Arsitektur Indonesia √
TS Perancangan Infrastruktur Perkotaan √ √

Rekayasa Bangunan Air Dan Irigasi √ √
TM Proyek Rekayasa Dan Pengembangan Produk √

Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa √
TI Produksi Bersih √

ERP √
IT Kecerdasan Buatan √

Machine Learning √
TE Rekayasa Jaringan Sensor Dan Iot √ √

Workshop IOT √
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Gambar 4.6 Roadmap Riset Unggulan-Green Campus 

 

1. PLTSa Mikro 

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dikembangkan di Prodi 

Strata 2 Magister Teknik Mesin (MTM) setelah sempat studi banding ke 

Bouros, kota kecil di Swedia, kemudian fasilitas penanganan sampah 

bantuan Swedia di Sleman DIY dan tempat penimbunan sampah Bantar 

Gebang Bekasi. Melalui lima modul Tesis mahasiswa MTM, bangunan 

PLTSa sederhana mulai terwujud. Berikutnya dibentuk Tim Peneliti PLTSa 

dan sekaligus untuk pertama kalinya ikut juga Pusat Kajian EBT (energi 

bersih terbarukan) beranggotakan para dosen dan peneliti. Tim kemudian 

sepakat guna mengajukan proposal hibah riset Insinas dengan konsep Zero 

Waste PLTSa. Setelah menyelesaikan dengan baik laporan hibah riset 

Insinas yang pertamanya berupa produk Biodigester (lihat Gambar 4.7), 

setiap tahun Tim ini selalu berpartisipasi mengajukan proposal 

pengembangan PLTSa.  

Road MapTopik Riset Unggulan FTUP - Green Campus 2019-2024

Sebagai bukti komitmen FTUP dalam Implementasi SDG’s, maka kegiatan riset Pusat Kajian FTUP 

diarahkan pada Riset Unggulan FTUP untuk Green Campus. 

2019-2020

• PLTSa Mikro 

• Bangunan Mandiri Energi

• Water Sensitive Campus

• Ruang Kelas Cerdas

2021-2022

• PLTSa Mikro  

(Terimplementasi 100%)

• Bangunan Mandiri Energi

• Water Sensitive Campus

• Ruang Kelas Cerdas

• Electric Boogie 

2023-2024

• Bangunan Mandiri Energi 

(Terimplementasi 100%)

• Water Sensitive Campus 

(Terimplementasi 100%)

• Ruang Kelas Cerdas
(Terimplementasi 100%)

• Electric Boogie 
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Gambar 4.7 Penelitian Hibah Insinas Pratama 2016-2017 

 

Hasilnya berturut-turut 2016-2021 memperoleh kepercayaan hibah 

riset INSINAS “Rancang Bangun PLTSa Terpadu 30 kW Zero Waste di TPA 

Penujah Kabupaten Tegal”. 

 
Gambar 4.8 Rencana Bangunan PLTSa Terpadu Penujah-Tegal 

Penelitian Biodigester
Produk Hasil Insinas Pratama Individu tahun 2016-2017

Kunjungan Ka.Dinas Lingkungan Kabupaten Tegal dan

Generator set

Desain dan Realisasi Produk Biodigester

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CH4 0 0 10.9 22.1 34.6 40.3 42.9 44.5 47.1 50.2 52.9 56.5 59.2 64.1

C02 39.8 38.7 32.7 29.4 24.1 23.7 19.7 21.3 23.6 25.4 22.3 15.2 21.3 17.1

O2 8.7 7.6 7.9 7.3 6.9 7.4 5.5 5.1 3.8 0.6 1.7 3.6 3.1 2.9

H2S 0 0 45 58 69 75 78 80 79 83 80 71 75 81

Bal 53.5 53.7 48.5 41.2 34.4 28.6 31.9 29.1 25.5 23.8 23.1 24.7 16.4 15.9
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V

ROADMAP INOVASI & PENELITIAN 
TERINTEGRASI MULTIDISIPLIN  FTUP

• Pusat Kajian EBT berhasil mendapatkan Hibah Insinas
2016-2021  dg topik Rancang Bangun PLT sampah
Terpadu 30 kW Zero Waste  di TPA Penujah Kabupaten
Tegal”.

• Hasil Penelitian ini mampu menempatkan UP pada
peringkat inovasi ke 19 dari 2100 Perguruan Tinggi di
Indonesia.

No Program Studi Peranan Program Studi

1 Teknik Mesin Rancangan Bangun Teknologi Biodigester & 

Pirolisis

2 Teknik Industri Perancangan Tata letak, Studi Kelayakan

Bisnis, Manajemen Produksi & Operasi, 

Manajemen Proyek

3 Arsitektur Perancangan Kawasan dan Landskep

4 Teknik Sipil Perancangan infrastruktur

5 Teknik Elektro, D3 

Elektronika & Teknik 

Informtika

Sistem Distrubusi ,  Jaringan listrik dan sistem

Kontrol

2018 – 2020 

Mini Power Plant 30 kW

2021 - 2025

Power Plant 2,5 MW

16
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Seperti terlihat di Gambar 4.8, Proyek PLTSa Penujah ini akan 

melibatkan berbagai kompetensi dari beberapa disiplin ilmu diantaranya 

Teknik Mesin, Teknik Industri, Arsitektur, Teknik Sipil dan Teknik Elektro. 

Maket lokasi serta konsep teknis maupun kawasan sudah siap, namun 

pandemi Covid-19 tak terhindarkan. Akhirnya disepakati semua pemangku 

kepentingan, dalam bentuk miniaturnya PLTSa Mikro 3kW, terpasang di 

FTUP menjadi “Edu Techno Park”.  
Pada Gambar 4.9 diperlihatkan skema lengkap konsep Zero Waste 

PLTSa, yang merupakan pengembangan kombinasi dua teknologi proses 

utamanya pengolahan sampah organik Biodigester dan teknologi Pirolisis 

khusus untuk sampah plastik. Skema ini juga menunjukkan awal sampah 

tiba di tempat penimbunan akhir (TPA) kemudian dipilah-pilah menjadi 

kumpulan sampah organik (35-50%), plastik (40-50%) dan lainnya (kaca, 

kulit, kayu, kertas, karet, dll hingga 20-30%). Biodigester akan mengubah 

sampah organik menjadi biogas (terdiri gas metana dan karbon dioksida). 

Kualitas biogas yang baik (jika kandungan metananya dinaikkan dan 

karbondioksidanya diturunkan) akan layak guna bahan bakar Turbin Gas 

pembangkit listrik. Sementara itu Pirolisis akan menghasilkan bensin oktan 

90 dan jadi bahan bakar Turbin Listrik juga. Sedangkan sampah lainnya 

(kulit, kayu, karton dsb) akan dijadikan briket bahan bakar padat sebagai 

pemantik awal proses pembakaran di proses Pirolisis. 
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Gambar 4.9 Skema Litbang Zero Waste PLTSa Terpadu Biodigester dengan Pirolisis 

 

2. Bangunan Mandiri Energi 

Program penelitian Bangunan Mandiri Energi sedang dalam proses 

pengajuan paten/HAKI ke Kementerian Hukum dan HAM. Prinsipnya 

menggunakan berbagai peralatan yang teknologinya tersedia dan dapat 

diterapkan tanpa halangan berarti pada suatu bangunan. Lokasi bangunan 

menentukan tingkat kesulitan untuk merealisasikannya. Semisal bangunan 

di kampus atau sekitarnya beberapa teknologi dapat dikombinasikan jadi 

pilihan alternatif diantaranya Generator Magnet Permanent (GMP), Panel 

Surya, Kincir Angin dan Generator Polisi Tidur (GPT, speed bump 

generator). Jika lokasi bangunan tersebut terpencil di satu desa tertinggal, 

maka para peneliti harus menemukan solusi optimal yang pas bagi daerah 

tersebut.  

Kombinasi teknologi tepat guna dapat meringankan pemecahan 

masalah di lokasi terpencil tersebut. Tanah sekitar pantai yang kandungan 

salinitasnya tinggi dan tanah kebun yang tingkat keasamannya tinggi, 

Tujuan dari Penelitian ini adalah mengembangkan Teknologi Hybrid pirolisis dan 
Biodigester jenis reaktor floating drum, untuk menghasilkan bahan bakar cair dan gas 
biogas sebagai bahan bakar pembangkit listrik dengan kapasitas 10 kW. 

	

Zero Waste

& Sustainability
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masing-masing mempunyai nilai beda potensial, yang dapat dijadikan 

baterai sederhana dan mampu menyediakan penerangan sampai 500 

Watt. Jika kondisi ini dikombinasikan dengan Generator Magnet 

Permanent di satu bangunan sangatlah layak kemandirian energi 

bangunan tersebut terwujud. 

 

3. Pengelolaan Air Bersih 

Program pengelolaan air bersih di lingkungan kampus agak terlambat 

artinya masih di belakang target. Bangunan tandon tadah hujan dan 

reservoir penampung air permukaan dan air limbah dengan kapasitas 

masing-masing 80,000 m3 belum juga terealisir. Para peneliti masih 

berkonsentrasi untuk mengatasi limbah air wudhu yang diproses ulang 

(recycle) menjadi air bersih guna penyiraman tanaman dan tumbuhan 

lainnya di taman-taman kampus. Gambar 4.10 menunjukkan konsep 

pengadaan air minum bersih (potable) yang berasal dari pengumpulan air 

permukaan (runoff water) dan air tadah hujan lewat tandon. Gambar 4.11 

mewakili alat ukur yang sudah siap digunakan untuk menentukan kualitas 

air minum hasil siklus pengolahan.  

 
Gambar 4.10 Konsep Water Sensitive Campus 

 

Water Sensitive Campus Program

1. Recycling surface water & 
collected rain water for 
potable (drinking water)

2. Recycling Waste Water for 
utility water

3. Water Sensitive Management 
System
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Gambar 4.11 Alat Ukur Kualitas Air 

 

4. Ruang Kelas Cerdas 

Ruang kelas cerdas (smart classroom) ada 10 ruangan antara lain 

disiapkan untuk perkuliahan hibrida, perpustakaan cerdas dan ruang 

diskusi ilmiah. Beberapa perkuliahan selama masa pandemi Covid-19 telah 

memanfaatkan fungsi ruang cerdas tersebut, dan hasilnya cukup 

memuaskan. 

 
Gambar 4.12 Konsep dan Model Smart Classroom 

The Water Quality Measurement

Joint project opportunity

server

internet

Computer 1 Computer 2

Class room

ActivitiesAC
Lamps

Access door

Control 

panel

Internet of things (IOT)

Smartphone

Smartphone

web

Smart Class room
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5. Electric Boogie 

Kereta golf (boogie) bekas, sumbangan dermawan kampus, telah 

disiapkan bagi para mahasiswa dan peneliti untuk mengembangkan 

electric vehicle (EV) yang siap dimodifikasi dan disesuaikan dengan EV 

idaman masa depan. Kereta EV ini dilengkapi berbagai komponen sesuai 

kebutuhan riset, direncanakan ada motor listrik penggerak, baterai dan 

smart dashboard yang memungkinkan bergerak secara autonomous tanpa 

pengemudi. Sebagai prototipe EV, maka kereta ini sementara akan 

dioperasikan di dalam kampus, jika uji cobanya sukses maka 

pengembangannya sebagai alat transportasi akan lebih menjanjikan. 

 

6. Pengukuran Tingkat Kebersihan Udara Kampus 

Pengukuran kebersihan atau tingkat polusi ini sangat penting guna 

memantau sewaktu-waktu jejak karbon (carbon footprint) di kampus dan 

sekitarnya. Seperti yang disampaikan tabel kecil pada Gambar 4.13, 

lingkungan udara kampus masih tergolong bersih, artinya kandungan 

polusi masih jauh dibawah ambang batas maksimum yang dibolehkan 

sesuai standar udara bersih. Hasil ini lingkungan kampus bisa ikut aktif 

dalam pencegahan dan pengurangan emisi karbon dan sekaligus menjaga 

kebersihan udara yang bersih dan menyehatkan. Salah satu yang marak 

adalah usaha carbon trading yang memungkinkan perdagangan jual beli 

izin sehingga pemegang izin diberi hak untuk melepas karbon dioksida 

atau gas rumah kaca lainnya sesuai kebutuhannya. Kegiatan jual beli ini 

selain secara bertahap ikut berkontribusi terhadap pencegahan dampak 

iklim global juga mengontrol emisi karbon dan efek rumah kaca. 
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Gambar 4.13 Hasil Pengukuran Kebersihan Udara di Kampus 

 

7. Kontribusi FTUP Pada Program UI-GM 

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) FTUP 2019-2024 beserta 

seluruh instrumennya secara konsisten dan berkelanjutan telah 

memberikan kontribusi positif bagi penilaian UI-GM World University 

Rankings. Seperti diisyaratkan oleh Gambar 4.14 yang dari tahun ke tahun 

pesertanya meningkat terus, baik nasional maupun internasional, dan 

bergerak dinamis perolehan peringkatnya.  

 
Gambar 4.14 Kontribusi FTUP Pada UI-GM World University Rankings 

Air Sampler Impinges

Measurement point location 

Pollutant  intensity measured by PM10

Gastec Tube Detector

Air Pollution Measurement in Campus Area

Minivol Air Sampler

21

No Kategori

1 Penataan & Infrastruktur (SI)

2 Energi & Perubahan Iklim (EC)

3 Limbah (WS)

4 Air (WR)

5 Transportasi (TR)

6 Pendidikan & Penelitian (ED)

Kontribusi Fakultas Teknik pencapaian Green Campus melalui UIGM World University Rankings

Penghijauan

Edu Technopark

Water Treatment

Tim Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Pengisian Borang

UIGM World University Rankings di Universitas Pancasila :

Ketua : Dr. Dede Lia Zariatin, ST, MT

Wakil Ketua : Dr. Agri Suwandi, ST, MT
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Dinamika peringkat ini mengindikasikan kepada semua PT yang 

terlibat agar terus berbenah diri dan terus berusaha melakukan perbaikan 

pengurangan emisi karbon dan peduli pada dampak perubahan iklim serta 

efek rumah kaca. 

 

8. Kinerja Peneliti FTUP 

Program penting semacam FTUP Green Campus memerlukan 

dukungan masif dari seluruh civitas Academica dan mitra kerja baik 

melalui kerja sama langsung, kolaborasi maupun berpartner dalam 

berbagai program kegiatan. Diantara komponen penting tersebut 

dukungan SDM sangat menentukan terutama para peneliti, baik 

mahasiswa maupun dosen. 

 
Gambar 4.15 Kinerja Para Peneliti 

 

Sejalan dengan grafik pada Gambar 4.15 dapat dibaca jumlah publikasi 

dan sitasi dari tahun 2019 sampai dengan 2022 ternyata didominasi oleh 

jurnal sitasi internasional bereputasi (bar vertikal warna biru). Hal ini 

menunjukkan bahwa banyak penelitian selain bersifat hilirisasi juga turut 

berkontribusi ke dunia ilmuwan internasional. Demikian halnya dengan 

KINERJA PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA
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jumlah HAKI sejak tahun 2018/2019 relatif cukup stabil kalau di total 

semua antara yang terdaftar dan sudah granted. Bahkan dengan surutnya 

pandemi Covid-19, di periode 2021/2022 menunjukkan tendensi 

pelonjakan cukup signifikan. 

 

9. PUSTEK sebagai Income Generator 

Pusat layanan teknologi atau disingkat PUSTEK merupakan lembaga 

afiliasi berbadan hukum di lingkungan FTUP. Sesuai arahan pihak Rektorat 

waktu itu agar membuka peluang-peluang pendapatan non mahasiswa, 

FTUP berinisiatif mendirikan PUSTEK sebagai alternatif income generator. 

Pendapatan kotor sejak berdiri tahun 2018 sampai 2022 tercatat Rp 4.6 

Milyar. Peluang makin besar jika suatu ketika PUSTEK mampu menembus 

angka diatas Rp 3 Milyar per tahun untuk omzet penjualannya, maka 

Perseroan Terbatas (PT) jenis apapun dapat berdiri dalam naungan 

PUSTEK. Prakteknya seperti yang terjadi di UI, inisiatif LEMTEK fakultas 

teknik, PT bermunculan hampir di setiap fakultas termasuk Kedokteran 

dan Ekonomi & Bisnis. PT tersebut otonom di masing-masing fakultasnya, 

sedangkan hubungannya dengan LEMTEK seperti organisasi dagang 

umumnya. Pada Gambar 4.16 di atas selain total pendapatan empat tahu 

terakhir, juga tercatat berbagai macam proyek Pemerintah ataupun 

Swasta yang telah sukses dikerjakan oleh PUSTEK 

 
Gambar 4.16 Kinerja PUSTEK Selaku Sumber Pendapatan 

PUSTEK Sebagai Sumber Pendapatan

IMPLEMENTASI VISI MISI FTUP DALAM PENGABDIAN MASYARAKAT

• Masterplan Green Campus AL

Azhar Kemang Pratama dan Jaka

Permai

FGD RITN – untuk Indonesia 2045

Perolehan Revenue PUSTEK 

FTUP Periode 2018-2021 : 

Rp. 4,6 M
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D. HASIL PENELITIAN LAINNYA 

Beberapa jenis energi bersih yang dapat dikembangkan di kawasan 

kampus PTS ialah energi berbasis biomass, panel surya, angin dan baterai. 

Suatu PTS dapat memulai program ini melalui pendirian Pusat Studi/Kajian 

Energi Bersih dan Terbarukan (EBT). Dari pusat ini berikutnya banyak 

alternatif EBT yang dapat dikembangkan di sekitar kampus. 

1. Biomass 

Para peneliti dapat diarahkan untuk menyelesaikan hasil penelitiannya 

yang didukung oleh hibah INSINAS Dikti atau hibah lainnya sampai 

produknya selesai. Misalnya dari sampah diolah menjadi listrik tanpa 

limbah (zero waste concept) dan siap dikembangkan ke skala industri. 

Hasilnya dapat diteruskan ke Pihak Pemerintah Daerah (Pemda) atau 

Pemkot atau masyarakat sekitar kampus yang berminat dan siap 

mengaplikasikannya. 

 
Gambar 4.17 Biodigester Kapasitas 10kW 

 

2. Panel surya 

Pada tahun ini program pemasangan panel surya atap gedung dapat 

menjadi prioritas PTS dan dilengkapi dengan energy storage, sehingga 

dapat menghasilkan listrik minimal 50 K Watt. Kebutuhan listrik PLN saat 

The Technology of Bio-digester with Capacity of 10 kW

þ Two steering mechanisms to increase the temperature

distribution and prevent the solidification in the slurry

surface.

þ The usage of exhaust gas to maintain the reactor

temperature at 35oC-38oC

þ PH 6.6 – 7.00

þ Automatic control system

Innovation

Organic waste and cow dung

Polman Bandung/Polytechnic Mechanic Swiss
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ini di PTS umumnya sekitar 80 K Watt, oleh karenanya dapat menghemat 

biaya listrik lebih dari 60%.  

 

3. Speed Bump (Polisi Tidur) 

Hasil penelitian mahasiswa Prodi S1 Teknik Mesin misalnya, 

menunjukkan bahwa polisi tidur jika dilalui terus menerus oleh kendaraan 

roda dua maupun roda empat akan dapat menghasilkan listrik cukup 

signifikan. Perhitungan kasar jika sehari ada 1000 buah mobil dan 4000 

buah motor yang lalu-lalang melintas Polisi Tidur tersebut, maka akan 

diperoleh listrik setara dengan keperluan kampus sehari. 

 
Gambar 4.18 Prototipe Generator Polisi Tidur (speed bump) 2 Pembatas 

 

Prinsip kerja pembangkit listrik ini cukup sederhana, yaitu secara 

bersamaan memanfaatkan energi potensial dan kinetik, yang akan 

diperoleh ketika kendaraan roda empat atau dua melintas diatas speed 

bump tersebut. Laju gerak kendaraan dan beratnya akan dihubungkan 

dengan tuas yang akan memutar generator listrik. Dengan kata lain beban 

berupa energi potensial dan kinetik kendaraan akan memutar generator 

bolak-balik (ada 2 pembatas/limiter) yang akan menghasilkan listrik.  

 

  

Speed Bump

One Limiter Mechanism

Two Limiter Mechanism

Joint project opportunity
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MONITORING DAN EVALUASI 

 
A. HASIL MONITORING 

Dari uraian program pada bab sebelumnya, masing-masing 

mempunyai kendala dan peluangnya sendiri. Beberapa program dapat 

berjalan sesuai rencana dan lainnya menghadapi kendalanya. Pengelolaan 

program SDGs yang ditangani oleh Pusat SDGs (SDGs Center) di tingkat 

Fakultas, dalam beberapa kegiatan ada keterbatasan. Berbeda jika Pusat 

SDGs tersebut langsung di tingkat Universitas dan berkedudukan di bawah 

Rektor. Banyak program yang langsung dapat direspon oleh masing-

masing fakultas sesuai ciri khas masing-masing. 

Tujuan dari 17 chapters SDGs kalau dicermati sebenarnya saling 

terhubung satu sama lain, tak ada tujuan di satu chapter yang berdiri 

sendiri atau seakan unik, melainkan semuanya berinteraksi, saling 

tergantung dan saling terhubung seperti layaknya susunan elemen dalam 

satu sistem yang akhirnya menyatu dalam menggapai tujuan bersama 

yaitu pembangunan planet bumi ini yang live-able dan sustainable.  

SDGs secara kesatuan bertujuan memastikan terjadinya perbaikan 

tingkat kesejahteraan masyarakat, memastikan peningkatan kehidupan 

sosial masyarakat, memastikan berlangsungnya pelestarian lingkungan 

hidup, proses pembangunan yang inklusif, live-able dan sustainable 

berpihak kepada kemakmuran planet bumi, perbaikan kehidupan 

masyarakat serta harapan masa depan yang lebih baik.  

BAB  

5 
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Keberhasilan pelaksanaan enam program SDGs yang telah dipilih, dan 

dipadukan ke dalam program Kampus Hijau (Green Campus) ini sangat 

tergantung kepada komitmen seluruh pemangku kepentingan masyarakat 

kampus. Keberhasilan program Kampus Hijau tersebut yang mengandung 

banyak inovasi dan teknologi hijau dapat membawa Fakultas beserta 

Universitasnya menjadi model kehidupan yang lebih baik di masa depan. 

Guna menjamin kesuksesannya teriring harapan agar setiap Pusat Kajian 

dapat berkontribusi dan berdedikasi ke masing-masing program Kampus 

Hijau. Dengan demikian ada proses monitoring di setiap tahap 

pelaksanaan yang melibatkan bukan saja pejabat struktural dekanat tetapi 

juga papeneliti di Pusat Kajian. Pengelolaan sistem manajemen Pendidikan 

ISO 21001 yang telah diterapkan, dapat menjadi pengontrol dan 

pengendali kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berlangsung di 

Kampus Hijau ini. 

Dengan demikian pelaksanaan program Kampus Hijau (Green Campus) 

dapat menjadi platform bagi program pengembangan dan pembangunan 

kampus masa depan yang inklusif, live-able dan sustainable. 

 

B. EVALUASI 

Program Kampus Hijau (Green Campus) ini yang sarat dengan novelty, 

green innovation dan green technology, dan mengarah kepada hillirisasi 

atau dengan Tingkat Ketersiapan Teknologi (TKT) tujuh sampai dengan 

sembilan. Dari uraian program pada bab sebelumnya, masing-masing 

mempunyai karakteristik dan penanganan yang sangat spesifik. Pada 

kenyataannya ada beberapa program yang mengalami kendala dan 

pencapaiannya di belakang target. Seperti kasus Water Sensitive Campus 

diantaranya perlu mendapat perhatian khusus agar dapat diselesaikan 

sesuai jadwal yang disepakati. Jika perlu sampai revisi Rencana Kerja 

Anggaran beserta revisi seperlunya. Keberhasilan program ini akan 

semakin lengkap jika para penghuninya ataupun tamu yang berkunjung 

dapat menjumpai nilai luhur dan karakter spesifik khas Pancasila yang 

kemudian dapat menjadi referensi dan model kampus berkarakter 

Pancasila. 
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C. PENUTUP 

Program Kampus Hijau (Green Campus) ini seperti telah diduga 

sebelumnya perlu dukungan riset dan terobosan inovasi maupun teknologi. 

Banyak cara yang dapat dipilih, agar tetap berada di posisi terdepan 

barisan kompetitor produk mutakhir yang memenuhi persyaratan SDGs. 

Dua cara populer yang biasa dilakukan oleh kalangan industri kiranya 

dapat diterapkan di program ini. Perusahaan raksasa semacam General 

Electric (GE) juga melakukan hal yang sama. Tak ada salahnya jejak GE ini 

dipelajari atau diikuti. Berikut akan dibahas skenario pertama yang disebut 

Reverse Innovation (Inovasi Balik) dan baru skenario kedua yang lebih 

tradisional dan mulai ditinggalkan yakni Reverse Engineering (Rekayasa 

Balik). 

 

1. Reverse Innovation (Inovasi Balik) 

Inovasi balik biasanya dikerjakan oleh kalangan Industri besar yang 

sudah mapan tergolong “Multinational Industry”, tak lain merupakan 
strategi pemasaran mereka agar selalu dapat memenangkan kompetisi 

pasar yang sengit sekalipun. Prakteknya diterapkan pada suatu produk 

unggulan dari Barat yang sesuai kebijakan Pimpinan Perusahaan lalu 

dikirim ke cabang-cabangnya di luar negeri China atau India, dan di kedua 

negara tersebut produk itu ditingkatkan menjadi produk yang jauh lebih 

baik dan berkualitas terutama aspek kinerja, tampilan maupun dimensinya. 

Sebab produk unggul tersebut di perusahaan cabang luar negeri, telah 

diproses ulang dengan kandungan teknologi dan inovasi baru agar hasilnya 

menjadi lebih bagus kualitasnya, tampilannya dan makin kompetitif tetapi 

dengan harga lebih murah dan terjangkau. 

Industri Multinasional seperti ini tidak boleh lengah terhadap para 

kompetitornya, mereka dituntut harus selalu kreatif dan sekaligus inovatif 

terhadap segala aspek kompetisi pasar sehingga selalu menawarkan 

produk yang mampu memberikan kepuasan serta kepercayaan konsumen. 

Negara-negara berkembang kenyataannya tidak mengikuti jalan tempuh 

negara industri maju, tetapi mereka dapat menerobos dan melompat jauh 

ke depan dengan mengandalkan kejelian, kecerdasan, kreativitas dan 

inovasi mereka untuk tidak jadi follower terus tetapi jadi leader bagi 

produk pilihan yang mampu diproduksi dan sangat kompetitif. Contoh: 
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Produk General Electric yang telah mengalami Inovasi Balik di perusahaan 

cabang India, GE menjual ke pasar India “Handheld Electrocardiogram 

(ECG)” seharga USD 1000,- (15% dari harga normal dengan 50% solution) 

dan juga menjual “PC Based Ultrasound Machine” ke pasar China dengan 
harga murah USD 15.000 (di negara asalnya 10 X lebih mahal). 

 

2. Reverse Engineering (Rekayasa Balik) 

Kasus Rekayasa Balik atau rekayasa mundur banyak dijumpai saat 

selesai Perang Dunia II. Pihak yang mengalami kekalahan perang atau 

kemunduran industrinya, berusaha melakukan Rekayasa Balik sebagai 

jalan terobosan yang layak ditempuh agar segera memajukan ekonominya. 

Negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China dan banyak negara 

berkembang lainnya mempraktikannya. Tugas para insinyurlah yang wajib 

cepat belajar dan memahami seluk beluk suatu produk dengan jalan 

membedahnya. Para insinyur tersebut harus dapat mempreteli atau 

mendekonstruksi produk tertentu yang diminati. Proses ini perlu dilakukan 

dengan penuh ketelitian, kecerdasan dan kreativitas sehingga pada akhir 

proses Rekayasa Balik ini, para Insinyur tanpa kesulitan berarti langsung 

dapat meniru, menduplikasi dan menyontek sampai detailnya menjadi 

barang serupa dan berfungsi baik seperti aslinya. Di kalangan militer 

produk-produk tiruan serupa aslinya ini, banyak beredar dan dijual lebih 

murah walaupun kualitasnya mungkin saja lebih jelek. Produk tiruan sering 

kali disebut bogus part, seperti asli tapi palsu karena Serial Number atau 

Part Number diragukan. Rekayasa Balik dapat dikatakan sebagai proses 

mundur atau balik, dari pembongkaran produk jadi kemudian dirakit ulang 

kembali sambil semua proses tersebut dicatat termasuk jalannya proses 

penguraian/pemasangan setiap komponen tersebut. Proses ini sering 

dianggap jalan pintas agar terus menjaga tingkat persaingan dengan 

sesama kompetitor.  
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