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Universitas Gadjah Mada masuk dalam daftar 10 kampus terhijau di Indonesia berdasarkan hasil
survei yang dilakukan UI Greenmetric yang dipublikasikan pada hari Senin (8/12) kemarin secara
virtual. Dalam daftar UI GreenMetric, UGM berada di peringkat ketiga setelah Universitas Indonesia
dan Universitas Diponegoro.
Menanggapi penghargaan yang diberikan lembaga pemeringkatan dari kampus UI ini, Rektor UGM,
Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., menyampaikan bahwa anugerah yang diterima UGM
sebagai salah satu kampus terhijau ini sebagai bentuk apresiasi pihak luar atas komitmen UGM
dalam mendorong program pendidikan dan riset yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan
pembangunan berkelanjutan serta pengelolaan lingkungan kampus agar tetap hijau dan asri. “Kami
terus berkomitmen mengajarkan ke generasi penerus untuk merawat bumi ini dengan sebaikbaiknya” katanya.
Panut menambahkan dalam pendidikan dan pengajaran, mahasiswa juga diajarkan soal
pengembangan energi terbarukan, konsep ekonomi hijau hingga pelestarian lingkungan untuk
mendukung program pembangunan berkelanjutan.
Menristek RI, Bambang Soemantri Brodjonegoro, mengatakan pemeringkatan kampus dari aspek
lingkungan ini akan lebih banyak mendorong kampus mendukung kerja sama kampus dengan pihak
industri, dan pemerintah dalam mengembangkan program pembangunan secara berkelanjutan.
“Dari pemeringkatan ini kita ingin mendorong banyak perguruan tinggi di Indonesia dan dunia
untuk berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan,”katanya.
Seperti diketahui, UI GreenMetric adalah salah satu program dari Universitas Indonesia untuk

menilai universitas berdasarkan komitmen dan tindakan universitas terhadap penghijauan dan
keberlanjutan lingkungan. Berikut daftar peringkat 10 kampus terhijau di Indonesia, yakni UI,
Undip, UGM, IPB, ITS, Universitas Negeri Semarang, UNS, UII, Universitas Telkom, dan
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
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UGM Raih 4 Besar MTQ Mahasiswa Nasional
18 Daftar Calon Dekan Terpilih UGM
10 Perusahaan Nasional Berskala Global
Webometrics Juli 2009: UGM Posisi 72 Top Asia
UGM Peringkat 360 Dunia, Terbaik di Indonesia

