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Selamat Kepada Universitas Medan Area yang telah meraih peringkat terbaru UI 

GreenMetric World University Rangking pada peringkat 17 dalam skala Nasional dan 303 

pada skala Internasional, serta menempati peringkat ke 2 di Sumatera Utara Setelah dengan 

total poin 5452 di bawah Universitas Sumatera Utara sebagai peringkat 1 di Sumatera Utara 

dengan total poin 5800 atau dapat dilihat pada laman https://greenmetric.ui.ac.id/overall-

rankings-2019/. Peringkat tersebut merupakan pencapaian yang sangat baik bagi Universitas 

Medan Area. 

 

Peringkat Universitas Dunia UI GreenMetric adalah acara publikasi tahunan peringkat 

universitas di dunia yang dilaksanakan oleh UI GreenMetric. UI GreenMetric adalah salah 

satu program dari Universitas Indonesia. UI GreenMetric menilai universitas berdasarkan 

komitmen dan tindakan universitas terhadap penghijauan dan keberlanjutan lingkungan 

(dikutip dari wikipedia), dimana metodologi penilaian yang dilakukan berupa 

 

Kriteria perhitungan nilai UI GreenMetric  

Kriteria 
Persentase total 

nilai (%) 
Keterangan 

Pengaturan Lahan dan 

Infrastruktur (SI) 
15 

Berbagai pengaturan gedung dan lingkungan 

universitas dalam menuju lingkungan hijau. 

Energi dan Perubahan 

Iklim (EC) 
21 

Perhatian universitas terhadap penggunaan energi, 

alternatif energi dan masalah perubahan iklim. 

Sampah (WS) 18 
Perlakuan dan daur ulang sampah dan limbah yang 

ada di universitas 

Air (WR) 10 
Program universitas untuk menghemat 

penggunaan air. 

Transportasi (TR) 18 
Program universitas untuk transportasi ramah 

lingkungan. 

Edukasi (ED) 18 

Peranan Universitas dalam membina generasi 

hijau, dengan pendidikan, penelitian, dan aktivitas 

penunjang. 

 

https://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2019/
https://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2019/
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Indonesia


Universitas Medan Area sangat memperhatikan serta memiliki komitmen yang tinggi di 

dalam pengelolaan lingkungan yang sangat baik demi terciptanya kampus yang bersih, alami 

dan ramah lingkungan, diantaranya adalah Universitas Medan Area merupakan satu-satunya 

kampus swasta di Sumatera Utara yang memiliki hutan konservasi yang sangat baik yang 

telah mendapat sertifikat sebagai kampus bestari serta mendapatkan sertifikat UIGreenMetric 

langsung dari Universitas Indonesia. 

 

 
 

Banyak upaya yang dilakukan Universitas Medan Area di dalam mewujudkan terciptanya 

green campus diantaranya pengolahan limbah B1, B2, B3, pengolahan sampah menjadi 

pupuk, pengolahan air bersih dan pemanfaatan air kembali menjadi air RO siap minum yang 

dapat langsung dikonsumsi masyarakat umum terkhusus mahasiswa, demikian langkah yang 

dilakukan Universitas Medan Area untuk menjadi green campus dan kampus ramah 

lingkungan, sehingga pantas Universitas Medan Area meraih peringkat pada UI GreenMetric 

World University Rangking. 

 


