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KATA PENGANTAR

Kegiatan Revitalisasi PPLH-IPB bertujuan meningkatkan kapasitas PPLH sebagai
wadah integrasi kepakaran bidang lingkungan hidup dalam menjalankan tridarma

PQrguruan tinggi. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu

penyelenggaraan

workshop "Reposisi Peran Stakeholder daJam Implementasi Kebijakan Pengelolaan
Lingkungan Hidup". Workshop ini dilakukan dalam rangka penguatan jejaring
kerjasama dengan seluruh Pusat Studi Lingkungan Perguruan Tinggi se-Indonesia.
Workshop tersebut mencakup tiga topik yaitu: 1) UU No. 3Z Tahun ZOO!:! tentan~
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Implementasi dan Tantangannya, 2)
EkspJorasi Kemitraan antara Swasta, Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam
PengeJolaan Lingkungan Hidup, dan 3) Menkonkritkan Gagasan Perguruan Tinggi
dalam

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup:

Green

Campus

Initiative.

Workshop

dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2010 di IPB International Convention Center
yang dihadiri sekitar 200 orang dari kalangan pemerintah, dunia usaha, dan akademisi.
Pembicara utama Menteri Lingkungan Hidup, Asisten Deputi KLH, praktisi industri, dan
perguruan tinggi.
Workshop menghasilkan beberapa rumusan hasil diskusi peserta yang dirangkum
dalam prosiding, disertai dengan materi workshop. Semoga prosiding ini dapat
menjadi salah satu referensi dalam reposisi peran stakeholder dalam implementasi
kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, PPLH-IPB mengucapkan terima
kasih kepada Rektor IPB, Direktur Akademik Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi
Kementrian Pendidikan Nasional RI serta pihak-pihak terkait yang telah berpartisipasi
dalam kegiatan workshop ini.

Bogor, 2S Mei 2011

Dr. Ir. Kukuh Murtilaksono, M.S
Kepala PPLH-IPB
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GERAKAN MENUJU KAMPUS HIJAU
GREEN CAMPUS INITIATIVE

Purnama Hidayat, Ellyn K. Damayanti, Y. Aris Purwanto, Hefni Effendi,
Kukuh Murtilaksono
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup -Institut Pertanian Bogor

1. Latar Belakang
Secara global, pertambahan populasi manusia adalah ancaman terbesar dari masalah
lingkungan hidup, karena setiap orang memerlukan sejumlahenergi, lahan, dan
sumberdaya untuk bisa bertahan hid up.

Keseimbangan antara lingkungan dan

populasi dapat tercapai jika pertambahan populasi dapat ditekan pada kondisi yang
ideal. Tetapi kenyataannya, populasi tumbuh lebih cepat dari kemampuan lingkungan
untuk pulih secara alami, sehingga ancaman degradasi sumberdaya alam semakin
menjadi. Antara 1960 dan 1999, populasi bumi berlipat ganda dari 3 milyar menjadi 6
milyar orang. Pada tahun 2000, populasi bumi sudah menjadi 6,1 milyar. Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB) memprediksi bahwa populasi dunia pada tahun 2050 akan
mencapai antara 7,9 sampai 10,9 milyar orang, jika laju pertumbuhan populasi seperti
sekarang ini, dan tak ada upaya yang signifikan untuk menghambatnya.
Dengan tingginya laju pertumbuhan populasi, maka jumlah kebutuhan pangan
pun meningkat, padahallahan yang ada sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan
pangan, maka terkadang hutan pun dikonversi menjadi lahan pertanian untuk
memproduksi pangan. Konversi hutan menjadi lahan pertanian dapat menyebabkan
erosi, berkurang atau bahkan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu bahan kimia
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yang dipakai sebagai pup uk, lama kelamaan dapat menurunkan tingkat kesuburan
tanah. Selanjutnya sebagian dari pupuk tersebut dapat hanyut ke badan air melalui
run off (air larian). Dengan adanya pembabatan hutan dan erosi, maka kemampuan

tanah untuk menyerap air pun berkurang, sehingga menambah resiko dan tingkat
bahaya banjir. Ini adalah keseimbangan lingkungan hidup yang saling terkait. Oleh
karena itu, jika tidak ada tindakan untuk mengendalikan dampak, mengelola,
melestarikan, dan melindungi lingkungan hid up, maka diprediksi daya dukung
:-j

lingkungan hidup semakin lama tidak akan mampu menopang pertambahan populasi
manusia.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan skala global, Indonesia menjadi
salah satu beban dunia akibat beberapa kondisi, yaitu: 1) penyumbang emisi gas
rumah kaca dari deforestasi, 2) terjadinya penurunan keanekaragaman atau malah
kepunahan suatu spesies tertentu, baik di ekosistem daratan maupun perairan, 3)
kerusakan lingkungan yang tinggi akibat eksploitasi berlebihan (over exploitation) dan
pencemaran, 4) penurunan produk pertanian secara umum, 5) pertumbuhan populasi
manusia yang cukup tinggi, dan 6) pergeseran nilai-nilai sosial budaya yang berdampak
terhadap lingkungan hidup.
Berdasarkan hal-hal terse but, setidaknya ada enam permasalahan lingkungan
hidup yang harus ditemukan jawabannya, yaitu:

1. Ketersediaan pangan, diperkirakan 1 dari 6 orang di dunia menderita kelaparan
dan gizi buruk.

2. I(etersediaan air, diperkirakan pada tahun 2025, dua pertiga orang di dunia
akan mengalami krisis air yang parah.
3. Ketersediaan energi, produksi minyak bumi mencapai puncaknya dan
diperkirakan mulai menurun produksinya mulai tahun 2010.
4. Perubahan

iklim,

tantangan

terbesar adalah

perubahan

iklim

yang

menyebabkan meningkatnya badai, banjir, kekeringan dan hilangnya spesies.
5. Terancamnya keanekaragaman hayati.
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6. Polusi, bahan kimia berbahaya ditemukan di semua generasi baru
diperkirakan satu dari empat orang di dunia tercemar polusi udara yang
sehat.

Civitas akademika di perguruan tinggi (PT) adalah salah satu elem
masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam upaya pengelolaan, pelestarian,

perlindungan lingkungan hidup. Civitas akademika merupakan agen-agen penyela
lingkungan

melalui

kegiatan pendidikan,

peneJitian,

dan

pensabdian

masyarakat, dengan cara menerapkan ilmu pengetahuan yang

kep

telah didapatkann

Civitas akademika di perguruan tingg; dan masyarakat di linskunsan ~ekitar

merupakan suatu komunitas kecil yang dapat mencerminkan terjadinya pengencJa

dampak kerusakan lingkungan, pelestarian, dan perlindungan lingkunsun hid

Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh komunitas ini pun dapat menjadi con

bagi komunitas-komunitas lainnya yang lebih besar dan luas, dengan populasi y
lebih banyak.

2. Apa dan Mengapa Gerakan Menuju Kampus Hijau?

Gerakan Menuju Kampus Hijau (GMKH) merupakan inistiatif untuk mengajak selu

perguruan tinggi (PT) di Indonesia untuk melakukan pengelolaan sumberdaya alam

lingkungan kampus untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Pengertian pengelol

sumberdaya tersebut dapat diartikan secara luas termasuk pola pikir dan peril
civitas

akademika,

proses

pembelajaran,

pengelolaan

fasilitas,. penggun

sumberdaya, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tidak dapat dipung

bahwa beberapa PT di Indonesia pada tingkat tertentu sudah menjalankan pra

yang ramah lingkungan di kampusnya, naniun banyak juga PT yang masih be

memulainya. GMKH.diharapkan menjadi pemicu bagi PT di Indonesia untuk berlom
lomba menjadikan kampusnya termasuk kategori Kampus Hijau.

Kenapa PT harus melakukan Gerakan Menuju Kampus Hijau? Jawabannya sangat j

bahwa PT merupakan 'gudang' para pakar di berbagai bidang, termasuk pakar da
bidang pelestarian dan perlindungan lingkungan.

Selain itu, PT juga merupa

tempat melakukan kajian dan pengembangan berbagai hal yang berkaitan den
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masalah lingkungan. Oleh karena itu sudah selayaknya PT mempunyai tanggung jawab
moral untuk menjalankan kegiatan di kampus dengan berwawasan lingkungan serta
memberikan contoh

kepada

komunitas lainnya tentang kepedulian terhadap

lingkungan yang dalam hal ini dlwujudkan dalam GMKH.
Untuk melaksanakan GMKH diperlukan berbagai upaya baik oleh PT maupun oleh
otoritas yang mempunyai kompetensi ,dalam bidang lingkungan hidup, dalam hal ini
Kementerian Lingkungan Hidup, dan dalam bidang pendidikan, dalam hal ini
Kementerian Pendidikan Nasional. Pada Januari 2010, Pusat Pengelolaan Lingkungan
Hidup Regional Sumatera- Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia
menerbitkan Draft Buku Panduan Program Clean and Green Campus.

Tidak lama

setelah

(UI)

itu, sebagai

kelanjutan

komitmen

Universitas Indonesia

dalam

International Conference on World University Rankings yang diadakan di UI pada 16

April 2009, UI sebagai perguruan tinggi tertua di Indonesia bahkan di Asia
(http://greenmetric.ui.ac.id/id/page/about)

pada

April

2010

meluncurkan

Pemeringkatan Kampus Hijau Dunia (UI Green Metric World University Ranking).
Institut Pertanian Bogor (lPB) telah sejak lama menyandang gelar "Kampus Hijau"
dengan identitas "pertanian" secara luas. Sejak tahun 2000, telah diinisiasi Gerakan KS
Beriman (Kampus Sehat, Bersih, Indah, dan Nyaman). Kini, "Kampus Hijau" tersebut
diperluas dan dirancang untuk pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
Sementara sampai saat ini belum ada rujukan mengenai Kampus Hijau dari
Kementerian Pendidikan Nasional.
Untl.lk mencapai Kampus Hijau, pengelola PT harus mempunyai keinginan yang kuat
untuk menjadikan kampusnya hijau melalui GMKH yang dapat diwujudkan mela/u;
berbagai kebijakan di kampusnya. PT dapat membentuk konsorsium untuk membuat
kriteria Kampus Hijau, bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan berbagai upaya dan kerjasama yang balk
antara PT dan pihak pemerintah diharapkan kampus yang hijau dapat diwujudkan di
seluruh PT yang tersebar di pelosok Nusantara.
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3. Kriteria Kampus Hijau
Kriteria untuk Kampus Hijau dibuat sedemikian rupa agar mudah dilaksanakan oleh
perguruan tinggi dan terukur secara kuantitatif. $ecara umum kriteria Kampus Hijau
dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 1) pendidikan dan penelitian masalah

3) penggunaan dan pengelolaan

lingkungan, 2)kontribusi kepada komunitas dan
sumberdaya.
I~bih

Kriteria-kriteria berikut merupakan usulan dan dapat dikembangkan

lanjut.

3.1. Pendidikan dan penelitian tentang Iingkungan
Kriteria pendidikan dan penelitian ini dapat dinilai berdasarkan kualitas dan
kuantitasnya. Kriteria pendidikan tentang lingkungan

1. Tersedianya mata ajaran pilihan tentang lingkungan di PT dan
2. Setiap mahasiswa mengambil minimal satu mata ajaran tentang lingkungan.

Kriteria penelitian tentang lingkungan
1. Tersedianya skema penelitian tentang lingkungan yang biayanya dianggarkan
oleh PT
2. Publikasi lImiah tentang lingkungan.

3.2. Penggunaan dan pengelolaan sumberdaya
Kriteria penggunaan energi listrik

1. Penggunaan energi listrik yang sewajarnya, hal ini ditunjukkan dengan adanya
audit energi.
2. Adanya penurunan pengunaan neregi listrik yang ditunjukkan dengan bukti.
3. Penggunaan energi listrik alternatif yang terbarukan.
4. Usaha sosialisasi penghematan energi listrik.

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB
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Kriteria penggunaan air
1. Penggunaan toilet yang hemat air.
2. Tidak ada kebocoran dan adanya sistem pembetulan kebocoran yang cepat.
3. Usaha sosialisasi penghematan air.

Kriteria penge/olaan perkantoran
1. Pengurangan penggunaan kertas dengan alternatif pemanfaatan jaringan
komputer.
2. Pengurangan penggunaan telepon dengan pemanfaatan alternatif.

Kriteria pengelolaan infrastruktur dan lahan
1. Pembangunan gedung yang hemat energi dan memudahkan perawatan.
2. Adanya perawatan yang baik untuk kabel listrik, pipa air, dan alat pendingin
ruangan (AC).
3. Adanya taman hijau dan danau untuk penampungan air hujan.
4. Adanya jalan yang aman untuk pejalan kaki.

Kriteria jasilitas transportasi
1. Penyediaan alat transportasi umum, seperti bis kampus sehingga mengurangi
penggunaan kendaraan pribadi.
2. Penyediaan alat transportasi tanpa BBM, seperti sepeda.

3.

Penvediaan infrastruktur yang aman dan nyaman untuk memudahkan
perpindahan dari suatu gedung ke gedung lain tanpa alat transportasi.

Kriteria pengelolaan limbah
1. Adanya program pengurangan penggunaan plastik, botal, dan kaleng sekali
pakai.

2. Terdapat fasilitas water treatment untuk limbah cair dari laboratorium yang
mengandung bahan kimia.

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB
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3. Terdapat fasilitas pengumpulan dan pengolahan limbah padat, seperti
pembuatan kompos, pengolahan limbah menjadi produk lain, dll.
4. Terdapat program '3R' (reduce, reuse, dan recycle).

3.3. Kontribus; terhadap komunitas
Perguruan tinggi dengan predikat Kampus Hijau sudah sewajarnya memberikan
kontribusi yang akan menghasilkan perubahan konsep norma

dan perilaku masvarakat

dalam menyikapi masalah lingkungan. Conton riil dalam nal in; adalah memberikan
teknologi kepada masyarakat dalam pengelolaan limbah organik menjadi pupuk
kompos, teknologi pemanfaatan sumberdaya air untuk tenaga listrik, penamaman
pohon-pohonan untuk menahan longsor dan konservasi air, dan lain-lain.

4. Kampus Hijau IPB
Sejak tahun 1970-an IPB sudah dikenal sebagai Kampus Hijau, meskipun pada saat itu
konotasi 'hijau' adalah pertanian dalam arti luas. Saat ini IPB juga masih merupakan
Kampus Hijau, tidak saja dalam arti pertanian akan tetapi juga sebagai kampus yang
memiliki wawasan lingkungan. Banyak praktik di dalam kampus IPB yang mendukung
hal tersebut seperti:
1. Memiliki program studi yang berhubungan dengan lingkungan untuk tingkat

sarjana dan pasca sarjana.
2. Memiliki beberapa pusat penelitian tentang lingkungan, diantaranya Pusat
Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH).
3. Sebagian besar kampus adalah lahan dengan berbagai ponon-pononan dan
tanaman.
4. Pelarangan berburu satwa di areal kampus, sehingga menjadikan pepohonan
yang tumbuh di kampus menjadi tempat bersarang yang nyaman bagi satwa.
5. Memiliki arboretum di dalam kampus.
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6. Memiliki danau dengan berbagai tanaman di sekitarnya yang berfungsi sebagai
tempat penampungan air hujan dan sebagai tempat bersarangnya berbagai
jenis satwa, seperti burung, amfibi, serangga, dsb.

7. Kampanye penghematan energi dan air yang dilakukan secara terus-menerus.
8. Penerangan kampus yang sebagian bersumber dari solar eel.
9.

Penyediaan jalur khusus untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda.

10. Penyediaan alat transportasi sepeda secara gratis di dalam kampus.

11. Penyediaan bis kampus untuk transportasi massal di dalam kampus.

12. Pengurangan penggunaan kertas dengan alternatif penggunaan jaringan
computer.
13. Terdapat fasilitas pengolahan limbah padat.
14. Memberikan kontribusi kepada masayarakat tentang teknologi berwawasan
lingkungan seperti cara konservasi air, pertanian berkelanjutan, pengolahan
limbah, pembuatan sumber Iistrik bertenaga air, dl!.
15. Memiliki komitmen tentang kampus yang berwawasan lingkungan.

5. P@nutuJ)
Gerakan

MenuJU

Kampus Hijau (GMKH) mengajak seluruh perguruan tinggi

di

Indonesia untuk melakukan pengelolaan sumberdaya alam di lingkungan kampus
untuk p~m::mb~tan y~ng berkelanjutan. Melalui GMKH diharapkan terjadi perubahan
konsep norma dan perilaku masyarakat dalam menyikapi masalah lingkungan.

6. Pustaka
[PPlH Regional Sumatera]. 2010.

Draft Buku Panduan Program Clean and Green

Campus. Pekan Baru: Pusat Pengelolaan lingkungan Hidup Regional Sumatera
Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
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lUI GreenMetric]. 2010. UI GreenMetric World University Ranking Background of the

ranking. Diakses pada Oktober 2010 dari http://greenmetric.uLac.id/id/page
about.
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-/ Kriteria
-/ Rencana aksi
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L-atar 8e/akang
../ Perguruan tin99i adalah 'gudangnYQ' para ahli di
se')ala bidang, termasuk dolam hal pelestarian dan
perHndun')an fingkungan
../ Perguruan tin')gi sebagai tempat pengembangan
berba')ai ilmu, termasuk dalam hal pelestorian dan
perHndungan fingkun')an
../ Perguruan tin99i mempunyai tan9gungjawab moral
memberikan contoh kepada komunitas dolam
berbagai hal, te,rmasuk dalam hal pelestarian dan
perfindungan fingkungan
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Definisi
Gerakan untuk penghematan pen9fJunaan energi
serta pelestarian dan perlindungan lingkungan
di perguruan tin9gi
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KriteriQ
• Penggunaan Jan penge/o/aan sumberdaya
• Energi
• fUr
• Infrastruktur dan lahan
• Perkantoran
• Iransportasi
• Pen'JelolQan lim bah
• Pendidi/{an dan pene/itian
• PendidiKan tentanfj linfjkunfjan dalam kurikulum
• Penelitian tentanfj masalah linfjkunfjan
• Kontribusi t;erhadap masyarakat
• Program !lang berkelanjutan
• DOKumel1 PPE (perencanaan, pelaksaQnaan dan evaluasi)
• Sist;em ranking internal dan pemberiQn pen9harfjaan
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KriteriQ

Penfjfjunaan dan penfje/o/aan sutnberda!Ja
Energi
./ Program pengurangan penggunoan /istrik
• Peng'Junaan fie
• Pengunaan kO/nputer
• Peng9unaan /a/npu penerangan
./ Peng9unaan energi a/ternatif yang terbarukan
./ Pe/aksanaan audit energi
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Kriteria

Penggunaan dan pengelolaan sumberdaya
flir
../ Program penghematan air
• S;stem toilet !/ang hemat air
• lYIemastikan mematikan kran air
../Perbaikan kebocoran secepat munqkin
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Kriteria

Penqqunaan dan penge/o/aon sumberda9a
InFrastruktur dan lahan
v' Perawatan gedung, jaringan listrik, jaringan pipa

air
v' Pembanguan gedung baru yang hemat energi dan

memudahkan perawatan
./ Pembuacan taman-taman hijau dan danau untuk
penampungan air hujan
./ Pembuat;an tempat jalon kaki Ijong aman dan
nyamon
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Kriteria

Penfjfjunaan dan penfje/o/aan sumberdaya
Perkantoran
~ Pengurangan penggunaan kertas

• l)iganti dengan memanfaatkan internet (email,
web dll·)
~ Pengurangan penggunaan telepon

• lYJemanfootkan internet (skype, voice mail
dll)·
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Kriteria

Penggunaan dan pengelolaan sumberdaya
Iransportasi

../ Pengurangan penfjfjunaan alat transportasi pribad
ynafj mengfjunakan bahan bakar fosil:
• Penyediaan bis kampus
• Penyediaan sepeda kampus

../ Pengembanfjan infrastruktur untuk memudahkan
pindah dari fjedunfj satu ke gedunfj lain tanpa ala
transporcosi
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB 29

Kriteria

Penggunaan dan penge/o/aan sumberda!la
Penqelolaan limbah
v' Program pengurangan penggunaan plastik, botol,

kaleng d,,·
v' Penyediaan Iwater treatment' untuk limbah cair

dari laboratorium
v' Penyediaan -tempat pengolahan limbah padat:

• Pembuatan kompos/energi dar; limbah or9anik
• Pengolahan limbah menjadi produk lain
• Program 3R (reduce, reuse, recycle)
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB 30

Kriteria

Kontribusi terhadap masflarakat

Program !lang difakukan o/eh perguruan tinggi untuk masyarakat y
akan menghasilhon perubahan konsep norma dan perilaku masyara
da/am masa/a!? orientasi /ingkunganContoh:
- Program da/am pemanfaatan /imbah padat:
- organik untuk kompos
- p/astik untuk dio/ah dan digunakan /agi
- Pemanfaatan dan penglo/aan air
- irigasi !lan9 efisien
- pemban9kit /istrik mikro bertenaga air
- pen9hijauan untuk konservasi air
- dll·
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Kriteria

Pendidikan dan penelif;ian
v'

Pendidikan tentang /ingkungan do/am kurikulum
• lersedianfla mata ajaran tentang /ingkungan
•lYIemasukkan isu lingkungan da/am mataajaran
tertentu yang sesuai
·Setiap mahasiswa diharapkan minimal mengombi/
satu kmata ajaran tentang Ungkungan

v'

Pene/itian t;ent~ng masalah /ingkungan
• Penyediaa'ndanakhusus untuk penelitian yang
berkaitan dengan masa/ah /inljkun9an
• Peningkatkan jumlah pene/itian '1an9 berkaitan
dengan maa/ah /ingHungan
• Publikasi t;entang lingkungan
Pusat Peneli1ian Lillgkungan
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Kriteria

Proqram yang berkelanjutan
./Dokumen PP€ (perencanaan, pe/aksaanaan dan
eva/uasi) tentang penge/o/aan /ingkungan
~ Program

/omba 'green unit' dan perai1ljkinljan

internal
~ Pemberian

penghorgoan (insentif dan disinsentif)
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GREEn cnmpus IPI

Kampul IPI DlamCitayaftt cukup hijcau
defttQft ICital belakaftt GUftUftt SelGk
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Efte'ti daft Ai,
D Kampanye hemat energi dengan menumbuhkan
kepedulian akan krusialnya pengnematan energi.
- Sticker peringatan untuk mematikan ram
AC jika tidak diperlukan.
- Memakai peralatan hemat energi.
-Melakukan audit energi.

tikan kran air tertutup dengan sempurna.
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IIIF,G,',uktu, dan lahaft
o Pembuatan jolur sepeda.
o Trotoar untuk pejalan kaki.
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Infla/t,uktu, dan lahan
o Danau yang asri dikelilingi oleh rindangnya ponon
dan sebagai habitat bagi satwa liar .
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InftCt/I,uktu, dan lahan

lJreu, t:QI1J/JitJ$ ' \
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OGerakan menekan aliran permukaan atau banjir
dengan program lubang resapan biopori
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Tlaft/polla/i
DPenyediaan peminjaman Sepeda bagi mahasiswa untuk
transportasi perpindahan ruang kuliah
DPenyediaan bus kampus (gratis) yang secara periodik
berkeliling di lingkungan kampus
DPelarangan kendaraan umum masuk ke dalam kampus untuk
mengurangi em;si gas buang.
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r,an/po,lali
OGedung yang tersambung antar yang satu dan lainnya, untuk
memudahkan perpindahan dari satu gedung ke gedung rainnya
tanpa menggunakan alat transportasi.
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Pengelolcaan limbah
o Pemanfaatan ulang limbah non-organik domestik
(daur ulang) melalui pemberdayaan masyarakat
sekitar kampus .

o Unit pengolahan sampah
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Keaneka,agaMan halJali
DPenghijauan kampus
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DInventarisasi flora dan fauna di lingkungan kampu

BEBERAPA JENIS KUPU-KUPU YANG
OITEMUKAN 01 KAMPUS IPB DARMAGA

Papi/io demolion

Papi/io memnon

Graphium eurypylus

Graphiurn agamemnon

Atrophaneura coon

Delias hypa,ete
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o Restocking danau dengan ikan nifa dan ikon mas
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flr-ee/J 4111pus \
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IPS 48

Kontlibu/i terhadap malyalakat

o

Program Jumat KelilinfJ (Jumlinq) tentang
penfJomposan, biopori, pembuatan bricket, dll

::I:.:,

MODEL DESA MANDIRI BERBASIS MIKRO HIDRO
•
.•~. DI SEKITAR TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN-SALAK
PPLHLPPM

PT. PLN (persero)

Hutan sebagai sumber air

hutan
faktor so......-....
ekonomi

.IL"'1&&-.bilitasi
utandan
laban

EdukG/i dan pe..eU.ian
o

Pendidikan tentang lingkungan hidup
• Tersedianya mota ojaran tentang lingkungan
•MemasukkQn isu lingkungon dalam mata ajaran tertentu yang
sesuai
•Pelatihan tentang pengelolaan lingkungan (AMDAL, Audit
Lingkungan, PLHD, dlf)

o PeneJitian tentang masalah lingkungan
·Penyediaan dana khusus untuk penelitian yang berkaitan
dengan masalah lingkungan (hibah dari Osaka Gas Foundation)
·Peningkatkan jumlah penelitian yang berkaitan dengan
masalah Ii ngku"gon
·Publikasi te.ntang hasi) kojian lingkungan
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PPLH telahmenerbitkan Wol'king Paper yang berupa resume hasil penelitian yq telah dilakukan di
lingk.ungan PPLH. LPPlM-IPB. diantaranya adalah:
• Working Paper No. 01 (Ab?trak) Q2oYmload)
Jlldul : Pendinginan Adsorpsi SeOOgai Pendinginan Tambahan Untuk Penyimpanan Sayuran
Tropis
Pe:ngarang . RamaruddID. At, Y.. his Purwanto, A. Rofiq, N dan Aep Saepuluyun
• Working Paper No. 02 (Ab$]ll9 Q2O'Wt1load)
Judul . Study on Solar Dryer with Rotating Rack foc Cocoa Beans
P~ang : Leopold Oscar N elwan, Kamaruddin Abdunah j Dyah Wulandani
• Work:iItgPaperNo.03 CAbstrak.) <Download)
Judul :Potene;iPenutUrlan Emisi Gas Rutnah Raea. mela1ui Peng<>mp<>san S~ah di Wilayah
Jabotab.ek
Pepgarq; Suprihatin. Nastiti Siswi Indrasti. Muhammad Rorrili
.Woddng Paper No. 04 (Abstrak.) (DoWJUoad)
Judul.:TheEstimation ofGreenhouse Gases Emission of Peat Fire
Pengarang : Lailan Syaufina, Bambang Hero Saharjo and Tatang Tuyana.
• Worki!lgPaper No. OS OU>strak)' CQ~o'fd)
Judu:l: EstirnationofGreenhouse Gases Emission (GHG) From Forest. Fire
Pe:ngarq . Lilik B.udi Pras.etyo
• Wor1dngPaperNo.06 (Abstrak.)

• Organlsasi
• Kegiatan
• Pelayanan

.. Kerjasama
.. Pelatihan .
• Abstrak Publikasi
~ Penelltian
• Working Paper
, Presiding
• E-Learning
.. Perpustakaan
• Regulasi
.. Gallery Photo
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Eduka/i dan penelilian
o

Responsif terhadap masalah lingkungan

Tinjauan singkat di media massa tentang permasalahan lingkungan
dan alternatif solusinya.
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Wlii 1llhun 2010 QI.a bElharap perI!Ispan sanksJ lingkungan akan semal<in tegas Hal ini
tecemlin pada 19 pas!1I telllllfl!l AIliIIsis Meogenai Oampak Ullgkuogan daIam Undang-U
NQI11O[ 32 Tahlll12009 la!1IangPeilndunQl1!1 dan Poogelolaan Lingkungan hlclup SebeIu
pada UU No 23I1i1111. I!aiWll ada 3[JilsaiSOilI amdal. HEFNI EFFENDI
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Rencana Ilks;
../

PP~J-I/ps~

menjadi 'focal point' di universitas masing-masing
dan dalam forum nasional:
• /dentifikasi permasalahan dan program yang telah, sedang dan
akan dilaksanakan

../ 'Sharing'· pengalaman keberhasilan program cienqan perguruan
tinggi lain
../ Dukungan pejabat universitas, Diknas, dan

K~W

../ Sosialiasi kepada seluruh civitas
../ Pemberdayaan himpunan profesi mahasiswa gan9 berkaitan
denqan fingkunqan
flU5Clt
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lerima Kosih
Kementerian Pendidikan Nasiona/
Kementerian l"ingkungan J.-/idup.
Institut Pertanian Bogor
PPI"J.-//PSI" dari Universitas se-Indonesia
Semua pihak !lang membantu

Salam J-lijau dan [,estar;
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