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Pengantar Rektor 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Alhamdulillah buku Rencana Aksi, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Climate Change Action, 

Mitigation and Adaptation Plan) dari Universitas Diponegoro. Tujuan dari penyusunan buku ini adalah 

untuk memberikan gambaran konisi eksisting dari Universitas Diponegoro serta rencana aksi dalam 

rangka merespon perubahan iklim khususnya pengurangan emisi karbon di area kampus. Walaupun 

kami baru bisa menyusun pada tahun 2019, tetapi ini merupakan dokumen penting yang akan 

digunakan sebagai salah satu acuan dari kebijakan, program dan pengembangan Universitas 

Diponegoro ke depan, khususnya terkait dengan respon terhadap perubahan iklim 

Seperti kita ketahui bersama bahwa dampak dari perubahan iklim sudah sangat terasa khususnya di 

masyarakat dunia termasuk Indonesia. Sebagai salah satu negara kepulauan tersebesar maka 

dampak dari perubahan iklimini semakin terasa. Universitas Diponegoro yang berlokasi di kota 

Semarang yang merupakan salah satukota besar terletak di wilayah pesisir juga menghadapi hal 

yang sama. Wilayah pesisir merupakan salah satu wilayah yang rentan terkena dampak dari 

perubahan iklim. 

Berbagai upaya selama ini telah kami lakukan untuk turut mendukung kebijakan pemerintah pusat, 

dan pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kota untuk merespon perubahaniklim sehingga 

meminimalkan dampak yang timbul. Yang pertma adalah turut meningkatkan kesadaran masyarakat 

termasuk didalamnya mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan masyarakat umum mengenai 

perubahan iklim dan dampaknya, baik melalui materi kuliah dalam kurikulum di setiap program studi, 

maupun melaui program pengabdian masyarakat. Yang kedua adalah program nyata unuk 

mengurangi emisi karbon baik dalam prose pembelajaran (kuliah, praktikum, praktek kerja lapangan, 

dsb), serta melalui kebijakan khusus terkait dengan pemanfaatan energi, transportasi, air maupun 

sampah. 

Upaya ini kami lakukan sebagai langkah aksi yang nyata untuk mengurangi emisi karbon yang timbul 

dari aktivitas yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Diponegoro, terutama di dalam 

kampus maupun juga di luar kampus. Kami sadar bahwa ada kemungkinan untuk terus mengoreksi 

rencana aksi ini di tahun-tahun mendatang jika memang diperlukan. 

Semoga buku ini memberikan informasi yang memadai mengenai rencana aksi Universitas 

Diponegoro alam menghadapi perubahan iklim. Kami berharap bahwa buku ini bermanfaat bagi kita 

semua. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Semarang, 31 Desember 2019 

 

Rektor 

 

 

Prof. Yos Johan Utama, SH. MHum 
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Ringkasan Eksekutif 

Dampak dari perubahan iklim sudah 

sangat terasa, khususnya di negara 

kepulauan seperti Indonesia. 

Perubahanpola hujan, kenaikan 

muka air laut, perubahan suhu dan 

sebagainya menyebabkan terjadinya 

perubahan pola iklim dan cuaca 

sehingga mengganggu pola 

kehidupan yang selama ini sudah 

berjalan lama. Untuk wilayah pesisir, 

juga terjadi banyak perendaman 

akibat kenaikan muka air laut 

disamping penurunan muka air 

tanah akibat pengambilan air tanah 

yang tidak teratur.  

Penyebab utama dari perubahan iklim adalah pola hidup manusia selama ini yang menimbulkan 

peningktan emisi karbon. Peningkatan jumlah kendaraan yang menggunakan bahan bakar di seluruh 

dunia, penggunaan energi yang meningkat tajam, terjadinya penggundulan hutan, dan sebagainya 

merupakan contoh-contoh yang terjadi selama ini. Disinilah pentingnya upaya masyarakat dunia, 

termasuk Indonesia untuk menyusun program aksi menurunkan emisi karbon di seluruh wilayah 

tanah air. 

Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu wilayah dengan penduduk terpadat, dengan ibu 

kota Semarang yang terletak di wilayah pesisir, juga telah memiliki rencana aksi perubahan iklim 

dengan berbagai kebijakan untuk menurunkan emisi karbon di Jawa Tengah dan Kota Semarang. 

Universitas Diponegoro yang berlokasi di kota Semarang dan beberapa kota lain di wilayah pesisir 

pantaiutara Jawa Tengah, juga akan berperan aktif dalam upaya tersebut. 

Rencana aksi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Universitas Diponegoro dilakukan berdasarkan 

kepada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni dalam proses pendidikan (misalnya dalam 

pengembangan kurikulum, proses belajar, praktikum, Kuliah Kerja Nyata, dan sebagainya), penelitian 

(terkait dengan pengelolaan laboratorium, pelaksanaan penelitian, pelaporan, monitoring dan 

evaluasi, publikasi, pengelolaan jurnal dan sebagainya) dan pengabdian masyarakat (misalnya topik 

pengabdian masyarakat leh para dosen, pengabdian oleh para mahasiswa melalui kelompok 

mahasiswa, dan sebagainya). Disamping itu dilakuan pula kebijakan-kebijakan lainnya untuk 

mendukung program tersebut melalui mekanisme pemanfaatan energi, pengaturan transportasi, 

pemanfaatan dan pengelolaan air, pengelolaan sampah, dan sebagainya. Seluruh sivitas akademika 

terlibat dalam program ini melalui suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh mereka terkait dengan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. 
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I. Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

 

Perubahan iklim yang terjadi 

di seluruh dunia dan telah 

terasa mempengaruhi 

kehidupan sehari-hari akibat 

dari terjadinya peningkatan 

konsentrasi gas rumah kaca 

(GRK) terutama disebabkan 

oleh aktivitas manusia yang 

mengakibatkan pemanasan 

global. Perubahan iklim telah 

memberikan dampak negative 

yang dirasakan masyarakat 

dunia, antara lain adalah 

meningkatnya banjir, badai, 

kemarau panjang, naiknya 

muka air laut, tenggelamnya 

pulau atau wilayah pesisir, 

kenaikan suhu air laut, meningkatnya penyakit, gagal panen, dan sebagainya. Hal 

tersebut tentunya sangat tidak diharapkan akan terus terjadi karena akan sangat 

merugikan dan menurunkan kualitas kehidupan manusia. Dilain pihak jika manusia tidak 

merubah pola hidupnya, maka kondisi tersebut akan terus memburuk. Kondisi ini 

merubah banyak sekali pola kehidupan manusia khususnya dalam merespon dari 

dampak perubahan iklim tersebut.  

 

Manusia memang merasa paling terdampak dari perubahan iklim, namun manusia 

sejatinya juga menjadi penyebab utama dari perubahan iklim itu sendiri. Berbagai 

kegiatan dan pola hidup yang selama ini dilakukan oleh komunitas dunia telah 

menyebabkan terjadinya fenomena ini. Terkait dengan hal tersebut, untuk dapat 

mengatasi adanya dampak perubahan iklim, maka diperlukan upaya untuk merubah pola 

kehidupan sehingga mengurangi terjadinya emisi karbon dan disisi lain diperlukan upaya 

mitigasi dan adaptasi baik dengan dampak yang terjadi maupun adaptasi terhadap pola 

hidup baru dalam rangka penurunan emisi karbon tersebut. 

 

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang akan terasa dampak besar dari 

perubahan iklim berkomitmen untuk melaksanakan program aksi untuk mengurangi 

emisi karbon. Melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi 

Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) berkomitmen untuk 

menurunkan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020 dengan sumberdaya dalam 

negeri. Penurunan emisi GRK diharapkan mencapai 41% dengan kerjasama 

internasional. Di dalam Konferensi Tingkat tinggi (KTT) Perubahan Iklim tahun 2015 di 

Paris, Indonesia berkomitmen untuk menaikkan target pengurangan emisi GRK hingga 

29 persen pada tahun 2030. Untuk mendukung kebijakan pemerintah Indonesia 

tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Rencana Aksi Daerah 

(RAD) Penurunan Emisi GRK melalui Peraturan Gubernur No.43 Tahun 2012. Provinsi 

Jawa Tengah berkomitmen menurunkan emisi GRK sampai dengan 12,46% tahun 2020.  

Hal ini juga didukung oleh Pemerintah Kota Semarang melalui berbagai programnya 

untuk berupaya menurunkan emisi GRK.  

 

Universitas Diponegoro (UNDIP) sebagai salah institusi pendidikan tinggi di Kota 

Semarang, juga terdampak dengan adanya perubahan iklim tersebut. Disisi lain juga 

memahami juga menjadi penyumbang terjadinya perubahan iklim. Untuk itu, UNDIP juga 

berkomitmen untuk mendukung pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan 
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Pemerintah Pusat dalam upaya menurukan emisi GRK melalui recana aksi,  mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi sumber atau 

meningkatkan penyerapan gas rumah kaca. Sedangkan adaptasi merupakan upaya 

untuk menyesuaikan diri sebagai respon atas dampak perubahan iklim yang terjadi. 

Rencana aksi yang dapat dilakukan oleh UNDIP adalah melalui perubahan pelaksanaan 

program yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian masyarakat serta hal-hal yang terkait seperti pemanfaatan energi, 

transportasi, pengelolaan sampah dan air dalam skala kampus. 

 

b. Tujuan 

Tujuan penyusunan Rencana Aksi, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim ini adalah 

sebagai  rencana aksi untuk menurunkan emisi karbon (gas rumah kaca) dan adaptasi 

perubahan iklim di Universitas Diponegoro terutama melalui Tri Dhamra Perguruan 

Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta hal-hal yang 

terkait seperti pemanfaatan energi, transportasi, pengelolaan sampah dan air dalam 

skala kampus untuk mendukung komitmen penurunan emisi Kota Semarang dan 

nasional dalam kerangka pembangunan berkelanjutan tahun 2018-2030 

 

c. Manfaat 

Sebagai bahan panduan pengembangan program dan aktivitas di Universitas 

Diponegoro khususnya terkait dengan rencana aksi untuk menurunkan emisi karbon 

(gas rumah kaca) dan adaptasi perubahan iklim yang dapat dilakukan di kampus 

Universitas Diponegoro 

 

II. Kondisi Umum 

a. Kampus Universitas Diponegoro 

  

Diawali dengan lahirnya 

Universitas Semarang yang 

secara resmi dibuka pada 

tanggal 9 Januari 1957 dan 

dipimpin oleh Mr. Imam Bardjo 

melalui yayasan berdasarkan 

Akte Notaris R.M. Soeprapto 

No. 59 tanggal  4 Desember 

1956. Pada Dies Natalis 

ketiga yakni tanggal 9 Januari 

1960 Universitas Semarang 

diganti menjadi Universitas 

Diponegoro oleh Presiden 

Republik Indonesia, Ir. 

Soekarno. 

 

Keputusan Presiden ini kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 

1961 tanggal 22 Maret 1961 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan 

Kebudayaan  No 101247/UU tanggal 3 Desember 1960 ditandai dengan Surya 

Sangkala: “Wiyata Hangreksa Gapuraning Nagara (1960)”, yang bermakna Universitas 
Diponegoro melaksanakan pendidikan tinggi demi menjaga citra bangsa. Keputusan 

tersebut berlaku surut mulai tanggal 15 Oktober 1957 mengingat pada tanggal tersebut 

terjadi “pertempuran lima hari” revolusi fisik di kota Semarang, sehingga tanggal tersebut 
ditetapkan sebagai Dies Natalis Undip.  

 

Perkembangan selanjutnya, pada  tanggal 15 September 2008 Universitas Diponegoro 

berubah status dari PTN Satker menjadi PTN Badan Layanan Umum (BLU) yang 

ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan No.259/KMK.05/2008 tentang 
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Penetapan Universitas Diponegoro pada Kemdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang 

menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  Namun, kondisi ini tidak 

berjalan lama, karena oleh pemerintah Undip dinilai berkembang pesat, maka pada 

tahun 2014 Universitas Diponegoro ditetapkan menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH) 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2014 tentang Penetapan Universitas 

Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dengan memberi 

kesempatan untuk mempersiapkan diri selama 2 tahun yakni tahun 2017. 

 

 
Visi Universitas Diponegoro adalah Menjadi Universitas Riset yang Unggul 
 
Misi Universitas Diponegoro: 

• Menyelenggarakan  pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dan 
kompetitif. 

• Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan 
Intelektual  (HAKI) , buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan 
berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. 

• Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan 
publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual  (HAKI) , buku ajar, kebijakan dan 
teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya 
dan sumber daya lokal. 

• Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola 
universitas yang baik serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi. 

 

 

b. Lahan Kampus Universitas Diponegoro  

Universitas DIponegoro memiliki 6 (rnam) kampus yakni, 1) Kampus Tembalang, 

Semarang  sebagai kampus utama; 2) Kampus Pleburan, Semarang; 3) Kampus Teluk 

Awur  Jepara; 4) Kampus PSDKU Rembang; 5) Kampus PSDKU Batang; dan 6) 

Kampus PSDKU Pekalongan. Lihat Gambar 1. 

Terkait dengan luas gedung dan ruang terbuka dari kampus Universitas Diponegoro, 

secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 1. Disamping itu, Universitas Diponegoro 

juga mengelola hutan Penggaron dengan luas 950.000 m2 (95 ha) yang digunakan untuk 

laboratorium alam dari berbagai fakultas dan jurusan, antaralain Jurusan Pertanian, 

Fakultas Peternakan dan Pertanian, serta sekolah Pasca Sarjana dan juga dimanfaatkan 

untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di 

kawasan hutan tersebut. Jika dilihat pada Tabel 1, maka ruang terbuka kampus Undip 

diluar hutan Penggaron adalah sebesar 93,27%. 

 

Tabel 1. Luas kampus UNDIP, luas gedung (lantai I) dan ruang terbuka 

No Kampus Luas Total (m2) Luas gedung 
lantai I (m2) 

Ruang Terbuka 
(m2) 

1 Tembalang 1.746.600 119.741 1.626.859 

2 Pleburan 87.552 50.833 36.719 

3 Teluk  Awur 523.567 7.268 516.299 

4 Rembang 150.205  960 149.245 

5 Batang 95.000  1.967 93.033 

6 Pekalongan 101.826 1.200 100.626 

Total 2704750 181969 2522781 

Persentase 100% 6,73% 93,27% 
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Kampus Tembalang Kampus Pleburan  

Kampus Teluk Awur Kampus PSDKU Pekalongan 

Kampus PSDKU Batang Kampus PSDKU Rembang 

 

Gambar 1. Enam (6) kampus Universitas Diponegoro (Sumber Google Earth) 

 

c. Jumlah mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan (pria wanita dsb) 

 

Sivitas akademika UNDIP terdiri dari dosen (tenaga pendidik), tendik (tenaga 

kependidikan) dan mahasiswa. Secaraa keseluruhan disemua kampus, jumlah dosen, 

tendik dan mahasiswa UNDIP baik diploma, sarjana, magister, doctoral, profesi, 

spesialis dan sebagainya, terlihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Jumlah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa UNDIP (2019) 

No Sivitas Akademika Jumlah (2019) 

1 Dosen 1693 

2 Tenaga Kependidikan 2006 

 Total 3699 

   

1 Mahasiswa Diploma 7312 

2 Mahasiswa  Sarjana 36425 

3 Mahasiswa Pascasarjana 6868 

 Total 50605 
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III.  Emisi karbon di Universitas Diponegoro      

a.  Jumlah kendaraan  

Ini mencakup seluruh jenis kendaraan di kampus kampus, baik milik universitas, dosen,  

tendik dan mahasiswa. Selama ini sivitas akademika UNDIP datang ke kampus 

menggunakan berbagai jenis transportasi, yakni: 

• Bus jemputan UNDIP dari pusat kota (Kampus Pleburan) ke Kampus Tembalang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus Trans Semarang, yang merupakan bus umum yang jalur trayeknya melalui 

kampus Tembalang UNDIP setiap 15-30 menit 

• Mobil pribadi 

• Motor pribadi 

• Sepeda / jalan kaki, karena rumah atau tempat tinggal (kost) mahasiswa 

berdekatan dengan kampus 

Hasil penelitian jumlah kendaraan (hasil perhitungan) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

b.    Emisi Karbon di Kampus  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2018, maka emisi karbon di 

beberapa ruas jalan di Kampus UNDIP Tembalang dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Namun berdasarkan perhitungan kemampuan daya serap dari banyaknya tanaman 

(pepohonan) di Kampus Undip tembalang, mapa perbandingan total daya serap dan 

jumlah emisi karbon di beberapa lokasi dapat dilihat pada Tabel 4. dan Gambar 2. 

Jika melihat perhitungan total saya serap dan total emisi karbon (ton/tahun), maka 

kemampuan daya serap secara total baru termanfaatkan 9,78%. Namun jika dihitung 

rata-rata masing-masing lokiasi, maka kemampuan daya serap baru termanfaatkan 

32,7%. 

 

Tabel 3. Emisi karbon pada beberapa ruas jalan di kampus Undip Tembalang 

 

 
 

Tabel 4. Total daya serap emisi carbon di kampus Undip Tembalang 

No Jalur Total Daya Serap 
(ton/tahun) 

Emisi CO2 
(ton/tahun) 

1 Gerbang - WP 427,8890 295,6039 

2 Hukum – WP 1.518,5852 71,7806 

3 FPIK – Teknik Mesin 15,2145 6,5207 

4 T Sipil - FISIP 1.402,9235 49,7288 

5 T Arsitektur – T PWK 4,8470 5,0766 

6 WP – T Mesin 174,6019 48,5668 

7 WP - FEB 2.628,8759 34,9136 

8 Psikologi - FPP 1.325,1366 211,7964 

9 FK – T Industri 64,9152 15,7778 

TOTAL 7.562,9888 739,7652 

 

 

.  

 

Gambar 2. Perbandingan Daya serap emisi carbon di kampus Undip Tembalang. 
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Dalam perhitungan dan pelaporan emisi dalam proses implementasi, carbon neutrality 

dibagi menjadi 3 (tiga) kategori berdasarkan sumber emisi, yaitu: 

• Scope 1: emisi langsung (sumbernya dikendalikan oleh perusahaan, misalnya 

emisi dari pembakaran atau kendaraan),  

• Scope 2: emisi tidak langsung dari listrik (emisi dari pembangkit listrik yang 

dikonsumsi perusahaan), dan  

• Scope 3: emisi tidak langsung lain (emisi tidak langsung lainnya). 

 

Berdasarkan hasil perhitungan secara total yang telah dilakukan di tahun 2019, 

Universitas Diponegoro menghasilkan emisi sebagaai berikut; 

• Scope 1 sebesar   1.449,99 TonCO2-eq. 

• Scope 2 sebesar 16.211,34 TonCO2-eq.  

 

IV.  Mitigasi dan Adaptasi 

a.  Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berbagai upaya dilakukan oleh UNDIP untuk mengurangi emisi karbon, melalui berbagai 

program dan kegiataan yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk bidang 

pendidikan, beberapa program adalah sebagai berikut: 

 

• Kurikulum  

Dalam bidang pendidikan, kurikulum setiap program studi mempunyai peranan yang 

sangat besar, terutama dalam menghasilkan lulusan yang yang mempunyai 

pengetahuan dan kapasitas bidang tertentu. Universitas Diponegoro mewajibkan semua 

program studi memasukkan masalah  SDGs (Sustainable Development Goals) yang 

termasuk terkait dengan climate action. Sehingga proses pelaksanaan pembelajaran 

juga berdasarkan kepada peahaman tersebut. 

 

• Proses Pembelajaran  

Proses pembelajaran sudah sejak tahun 2015 disiapkan pembelajaran online yang 

disebut dengan Kuliah Online (Kulon), Diharapkan tahun 2022 15% dari seluruh 

matakuliah sudah menggunakan system online, sehingga akan mengurangi 

pemanfaatan energy (lampu, ac, dsb), termasuk penggunaan kendaraan juga akan 

berkurang sekitar 15% pula, artinya penggunaan energy kendaraan   
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• Perpustakaan  

Perpustakaan pusat Universitas Diponegoro menyiapkan jurnal elektronik dan buku 

elektronik yang dapat diakses secara remote. Diharapkan para mahasiswa untuk 

mencari references baik dari jurnal sampai buku, bisa diakses secara remote dari luar 

kampus Undip, sehingga mereka tidak perlu datang ke kampus dan mengurangi  

penggunaan kendaraan yang masuk ke kampus. 

 

• PojokTanaman Langka 

Universitas Diponegoro memiliki areal khusus yang ditanami dengan berbagai tanaman 

langka. Tanamanini sengaja dipelihara untuk menjaga keletarian dan keanekaragaman 

hayati khususnya tanaman. Selain berfungsi sebagai laboratorium bagi mahasiswa 

jurusan Pertanian, penanaman tanaman langka ini juga berdampak pada pengurangan 

emisi melalui penyerapan karbon di dalam kampus. 

 

• Hutan Kampus dan Taman Kampus 
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Universitas Diponegoro mempunyai hutan kampus yang berada di dalam kampus 

Tembalang maupun di luar kampus Tembalang yakni di Penggaron bekerja sama 

dengan Perhutani. Keberadaan hutam kampus ini berfungsi sebagai laboratorium 

lapangan mahasiswa Pertanian, namun jugaberfungsi sebagai penyerap karbon 

sehingga mengurangi emisi di kampus. 

 

Disamping itu, Universitas Diponegoro juga mengembangkan taman dengan berbagai 

tanaman, tidak saja untuk meningkatkan keindahan kampus tetapi juga berfungsi 

sebagai pengurangan emisi karbon. 

 

• Unit Kegiatan Mahasiswa 

Universitas Diponegoro mempunyai berbagai unit kegiatan mahasiswa yang bervariasi 

dari sisi bidangnya. Banyak diantara organisasi mahasiswa tersebut yang memiliki 

kegiatan yang berdampak pada pengurangan emosi karbon. Diantaranya adalah: 

• Kesemat, yang fokus kepada masalah pelestarian dan konservasi mangrove. 

Setiap tahun mengadakan kegiatan penanaman mangrove, sosialisasi 

pentingnya mangrove dan pengabdian masyarakat pesisir terkait dengan 

pengelolaan hutan mangrove. 

• MDC (Marine Diving Club), fokus kepada masalah pelestarian dan 

konservasi karang. Setiap tahun mengadakan survei ekosistem karang 

khususnya di sekitar Jepara dan kepulauan Karimunjawa. 

• Seaweed, kelompok studi rumput laut, focus kepada konservasi dan 

sosialisasi budidaya rumput laut kepada masyarakat pwsisir 

• SeaCrest (Seagrass Conservation and Research Center), merupakan 

kelompok studi mahasiswa yang focus kepada konservasi dan rehabilitasi 

lamun di wilayah pesisir. 

 

b.  Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

• Laboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai universitas yang mempunyai visi utama riset, maka keberadaan laboratorium 

tidak terhindarkan. Namun pengelolaan laboratorium dilakukan sedemikian rupa 

sehingga penggunaan energi (terutama listrik), air maupun pengelolaan sampah 

dilakukan sesuai dengan protokol standard laboratorium terakdreditasi. Penggunan 

lampu dan AC ruangan diatur sesuai dengan keperluan standard. 
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• Penelitian 

Kebijakan peningkatan kegiatan penelitian di Universitas Diponegoro merupakan salah 

satu yang utama, tidak saja untuk meningkatkan kinerja penelitian, tetapi juga sesuai 

dengan visi universitas. Namun dalam pelaksanaan penelitian terutama dalam proses 

pengajuan proposal, penilaian dan evaluasi terus dikembangkan metoda yang 

paperless. Proposal diajukan melalui aplikasi yang disiapkan oleh LPPM (Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Diponegoro. 

 

• Publikasi dan pengelolaan jurnal 

Salah satu hasil output utama dari penelitian adalah publikasi, yang dilakukan di jurnal 

baik dalam maupun luar negeri, terutama di jurnal internasional yang bereputasi dan 

jurnal nasionalyang terakreditasi. Pada umumnya proses submission sampai terbit 

dilakukan secara online, sehingga tidak menggunakan kertas. Hal yang sama juga 

dilakukan dalam pengelolaan jurnalilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Diponegoro. 

Pengelolaan maupun penerbitan jurnal tersebut juga secara online. 

 

• KKN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh 

mahasiswa sebelum mereka menyelesaikan kuliahnya. Kegiatan tersebut terutama 

untuk menerapkan ilmu yang diperolah dalam kuliah dan mempraktekkan di masyarakat. 

Dalam pelaksanaannya banyak kegiatan KKN tersebut yang berdampak kepada 

pengurangan emisi karbon maupun yang terkait dengan pencapaian target SDGs, 

misalnya kegiatan peneneman mangrove, penanaman pohon, sosialisasi mengenai 

efisiensi energi, dan sebagainya. 

 

Setiap tahun sekitar 9000 mahasiswa yang melaksanakan KKN ke berbagai desa di 

wilayah provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya para mahasiswa tersebut membawa sepeda 

motor atau mobil untuk menuju ke lokasi KKN, namun sejak tahun 2017 Universitas 

mengatur pengantaran mahasiswa tersebut dengan menggunakan bus secara bersama. 

Kebijakan ini juga merupakan upaya untuk mengurangi kemungkinant erjadi kecelakaan 

di jalan, juga berdampak kepada pengurangan emisi dari ribuan sepedamotor yang 

selama ini digunakan mahasiswa. 

 

• Pengabdian Masyarakat Dosen  

Dosen di Universitas Diponegoro harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam proses  

kegiatan pengabdian ersebut para dosen menjalankan program yang Juga berdampak 

kepada pengurangan emisi karbon dan pencapaian terget SDGs. Misalnya kegiatan 

penanaman pohon, penyuluhan efisiensi energi, efisiensi penggunaan air, kebersihan 

dan kesehatan dan sebagainya. 

 

c.    Energi dan Transportasi 

• Penggunaan Listrik 

Salah satu kebijakan dalam rangka pengurangan emisi adalah dengan pengaturan 

penggunaan energi listrik. Universitas Diponegoro juga menggunakan beberapa jenis 

sumber energy terbarukan yakni: 

✓ Hydro energy 

✓ Solar panel 

✓ Biogas 

✓ Chiller 
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Sedangkan pemanfaatan energi yang efisien terutama menggunakan eco- air 

conditioner dan lampu LED. Dibeberapa gedung, misalnya di Fakultas Teknik, Fakultas 

PSikologi, Fakultas Sains dan Matematika, serta laboratorium di Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan sudah memanfaatkan natural day lighting. 

Kebijakan untuk efisiensi energy yang lain dilakukan antara lain dengan: 

✓ Penggantian seluruh lampu dengan lampu LED 

✓ Pengantian seluruh AC dengan AC inverter (Eco-AC) 

✓ Peningkatan jumlah lampu jalan dengan solar sel 

✓ Penggunaan solar sel untuk kebutuhan energi di berbagai fakultas akan 

dimulai tahun 2020 di gudengn sekolah vokasi 

✓ Mematikan lampu dan AC pada malam hari 

✓ Penggunaan AC hanya pada saat dibutuhkan 

✓ Penggunaan sensor untuk mematikan lampu dan AC di kelas secara 

otomatis jika tidak digunakan 

 

• Penggunaan Kendaraan 

Universitas memiliki banyak kendaraan dinas, baik untuk paa pengelola atau untuk 

umum (sivitas akademika). Penggunaan kendaraan dinas ini diatur hanya digunakan 

pada saat acara yang terkit dengan kedinasan saja. Jumlah bahan bakar setiap 

kendaraan dinas dibatasi setiap bulannya, sehingga tidak bisa melebihi batasan 

tersebut. Sedangkan kendaraan lain seperti bus dan SUV lainnya hanya diijinkan untuk 

digunakan apabila memang sangat diperlukan. Kebijakan ini menurunkan konsumsi 

bahan bakar dan berdampak pada penurunan emisi karbon di kampus. 

 

• Bus commuter (Trans Semarang & bus UNDIP) 

Mengingat kampus utama Universitas Diponegoro di Tembalang cukup jauh dari pusat 

kota, maka disediakan bus untuk mengankut para pegawai universitas setiap pagi dari 

pusat kota ke kampus Tembalang. Telah disediakan 8 bus untuk mengantarkan para 

pegawai ke kampus pada pagi hari dan kembali ke pusat kota pada sore hari. Dengan 

jumlah rata-rata 30-40 orang setiap bus, maka sangat mengurangi jumlah sepeda motor 

yang digunakanpara pegawai tersebut jika tidak disediakan bus. 

 

Disamping itu atas kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang, maka bus Trans 

Semarang juga menyediakan jalur baik dari pusat kota ke kampus Universitas 

Diponegoro atau jalur khusus yang melewati 4 (empat) kampus, yakni jalur UNDIP 

(Universitas Diponegoro) – Universitas Sugiyopranoto – Universitas Tujuh Belas 
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Agustus, dan Universitas Negeri Semarang. Bus trans Semarang ini tersedia setiap 30 

menit sekali. Para mahasiswa UNDIP yang tinggal di kota dapat dengan mudah 

menggunakan bus ini, demikian juga jika ada mahasiswa atau dosen akan berkunjung 

ke kampus lain. Hal ini sangat mengurangi emisi karbon jika setiap mahasiswa dan 

pegawai tersebut menggunakan sepeda motor atau mobil sendiri menuju kampus. 

 

Universitas Diponegoro secara total menyiapkan sebanyak 700 sepeda (zero emission 

vehicles) yang dapat digunakan baik oleh mahasiswa maupun dosen. Secara total 

terdapat  

 

d.     Sampah dan Air 

• E-office 

E-office merupakan program untuk mengurangi penggunaan kertas (paperless) 

direncanakan akan mulai diterapkan pada tahun 2020. Saat ini aplikasi sedang 

dipersiapkan dan diperkirakan akan mengurangi lebih dari 30% penggunaan kertas di 

tahun pertama, 50% ditahun kedua dan 75% ditahun ke tiga. Kebijakan ini secara tidak 

langsung juga mengurangi emisi karbon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah di Universitas Diponegoro telah dilakukan oleh tim khusus. Secara 

umum sampah yang ada di setiap fakultas/sekolah/unit sudah terpisahkan organic, non 

organic, atau sampah yang tergolong B3 (<15%). Khusus untuk sampah B3 ini dikelola 

oleh pihak ketiga yang mempunyai lisence untuk mengelola sampah B3. Sedangkan 

sampah organic sebagian besar dibuat kompos (bisa lebih dari 75%), dan sampah 

lainnya di recycle (50-75%).  

 

Khusus sampah plastik, telah dikeluarkan surat edaran Rektor untuk tidak lagi 

menggunakan air kemasan dalam berbagai pertemuan atau rapat di Universitas 

Diponegoro. Setiap orang telah memiliki tumbler yang dapat diisi dengan air secara 

gratis di kampus. Penggunaan tumbler untuk air minum ini telah mengurangi sampah 

plastik sekitar 50%. 

 

Pengurangan sampah kertas dilakukan dengan kebijakan double-sided printing, 

penggunaan undangan atau surat (dalam bentuk pdf) melalui media elektronik atau 

media social. Kebiasaan ini telah mengurangi jumlah penggunaan kertas sebesar 10%. 

Dengan penerapan e-office tahun 2020 nanti, diperkirakan akan mengurangi 

penggunaan kertas sampai 30%. 

 

• Pemanfaatan Air 

Universitas Diponegoro telah menerapkan program konservasi air dan dilaporkan 

mampu mengkonservasi sekitar 75% air di kampus. Waste water treatment terdapat di 
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Rumah Sakit Nasional Diponegoro yang merupakan rumah sakit pendidikan di kampus. 

Undip juga memiliki water recycling program yang mencapai antara 25-50%. 

Penggunaan efficient toilet flush juga membantu efisiensi pemanfaatan air di kampus. 

Undip juga memiliki waduk yang menampung air dari sungai yang mengalir di kampus, 

yang sangat bermanfaat pada saat musim hujan. Di Fakultas Ekonomika dan Bisnis juga 

ada embung penampung air hujan yang dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman. 

Direncanakan akan dikembangkan rain harvesting system untuk menampung air hujan di 

beberapa gedung dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Pemanfaatan air secara 

total perhari adalah sebesar 843,150 L/hari, dengan rata-rata 53L/perkapita/hari 

V. Rencana aksi pengurangan emisi 

a) Efisiensi Pemanfaatan Air

o Khusus untuk Rumah Sakit Nasional Diponegoro meningkatkan
penggunaan kembali air IPAL Undip yang telah diolah untuk penyiraman
taman di lingkungan Kampus.

 36% air IPAL digunakan kembali pada Tahun 2020.

 40% air IPAL digunakan kembali pada Tahun 2030.

o Seluruh unit melakukan kegiatan pemanenan air hujan (rain water harvesting) di 
lingkungan kampus.

 15% bangunan terinstall permanen air hujan pada Tahun 2020.

 20% bangunan terinstall permanen air hujan pada Tahun 2025.

 30% bangunan terinstall permanen air hujan pada Tahun 2030

o Seluruh unit melakukan kegiatan konservasi air melalui pembuatan sumur 
resapan (drywells).

 26% bangunan dilengkapi dengan sumur resapan pada Tahun 2020.

 28% bangunan dilengkapi dengan sumur resapan pada Tahun 2025.

 30% bangunan dilengkapi dengan sumur resapan pada Tahun 2030.

o Seluruh unit melakukan kegiatan konservasi air melalui pembuatan lubang 
biopori.

 1000 lubang biopori di lingkungan kampus pada Tahun 2020.

 1500 lubang biopori di lingkungan kampus pada Tahun 2025.

 2000 lubang biopori di lingkungan kampus pada Tahun 2030.

 38% air IPAL digunakan kembali pada Tahun 2030.



Universitas Diponegoro 

Rencana Aksi, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 

Climate Change Action, Mitigation And Adaptation Plan 

Universitas Diponegoro 

17 

o Seluruh unit menerapkan instalasi system penghematan air pada gedung-gedung 
di lingkungan kampus.

 30% bangunan dilengkapi dengan high efficient toilet flush pada Tahun 2020.

 50% bangunan dilengkapi dengan high efficient toilet flush pada Tahun 2025.

 70% bangunan dilengkapi dengan high efficient toilet flush pada Tahun

2030. 

b) Efisiensi Penggunaan Energi

o Seluruh unit melakukan pemangkasan pemborosan penggunaan energi listrik.

➢ Memaksimalkan penggunaan penerangan alami pada siang hari.

➢ Pengendalian listrik secara terpusat.

➢ Penggantian air conditioning berdaya tinggi dan lampu penerangan neon

dengan eco air conditioning dan penerangan LED: 

➢ 40% eco air conditioning dan LED terinstal pada Tahun 2020. 

➢ 70% eco air conditioning dan LED terinstal pada Tahun 2025. 

➢ 100% eco air conditioning dan LED terinstal pada Tahun 2030. 

o Seluruh unit menambah energi (energy mix) di lingkungan kampus
dengan target sebagai berikut.
➢ 2% total penggunaan energi pada Tahun 2020 dari sumber EBT. 
➢ 3,5% total penggunaan energi pada Tahun 2025 dari sumber EBT. 
➢ 5% total penggunaan energi pada Tahun 2030 dari sumber EBT 

c) Ruang Terbuka Hijau

o Seluruh unit menerapkan mengembangkan ruang terbuka hijau dengan

penanaman pohon, dengan target sebagai berikut:

➢ 30% ruang terbuka tertanami pohon di areal unit di Tahun 2020.

➢ 50% ruang terbuka tertanami pohon di areal unit di Tahun 2020

➢ 75% ruang terbuka tertanami pohon di areal unit di Tahun 2020

d) Komitmen Universitas Diponegoro

Carbon neutrality berarti mengurangi gas rumah kaca menjadi nol, dan kemudian 

‘mengimbangi’ jumlah yang setara dari emisi yang tersisa. Inti dari carbon neutrality 
adalah kebutuhan untuk mencapai keseimbangan ekologi antara aktivitas yang 

menghasilkan polusi iklim dan proses mengurangi dampak dari polusi tersebut sampai 

menjadi nol atau mendekati nol.  

Komitmen Universitas Diponegoro untuk mencapaai Carbon neutral dilakukan dengan 

menjalankan beberapa program untuk mencapai carbon neutrality. Dalam upaya 

mendukung tercapainya SDGs tahun 2030, UNDIP juga mengimplementasikan carbon 

neutrality yang sudah dimulai sejak tahun 2017. Beberapa program lain yang 

mendukung atau relevan dengan implementasi carbon neutrality di UNDIP, antara lain 

Program Penghematan Energi dan Air (2017) dan Program Green Campus (2019). 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan Tim Sustainability Undip di tahun 

2019, adalah sebagaai berikut; 

• Undip menghasilkan 1.449,99 TonCO2-eq untuk scope 1. Beberapa program

dilakukan dengan terget pengurangan emisi 3,59 -5,13% untuk scope 1 melalui

skenario/ dukungan program yang telah dijelaskan di atas.

• Sedangkan untuk scope 2 sebesar 16.211,34 TonCO2-eq. Target pengurangan

berkisar 2,02 -7,02%. Program smart building dan sumber energi terbarukan

adalan scenario/dukungan program yang dapat menjadi contributor utama

dalam pengurangan emisi di Undip untuk scope 2 ini.

Diharapkan program-progran andalan ini dapat dengan efektif dilaksanakan dengan 

target dapat tercapai di tahun 2025. 
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VI. Penutup 

Berbagai upaya yang sudah direncanakan akan dilaksanakan, diharapkan akan 

mengurangi emisi karbon di kampus Universitas Diponegoro. Dukungan seluruh sivitas 

akademika sangat diharapkn dalam implementasi program dan kegiatan. Komitmen 

menejemen universitas sangat besar dalam melaksanakan program ini, dan diharapkan 

pada saatnya akan dicapai carbon neutral di kampus Universitas Diponegoro. 
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