
Program green campus Akfar 

Toraja dilatar belakangi antara 

lain adanya lingkungan kampus  

yang diharapkan mampu menjadi 

tempat yang nyaman, bersih, 

teduh (hijau), indah dan sehat. 

Pengertian istilah green campus 

dalam konteks pelestarian ling-

kungan bukan hanya suatu ling-

kungan kampus yang dipenuhi 

dengan pepohonan yang hijau 

ataupun kampus yang dipenuhi 

oleh cat hijau, ataupun mungkin 

kebetulan memiliki jaket almama-

ter berwarna hijau, namun lebih 

jauh itu makna yang terkandung 

dalam green campus adalah se-

jauhmana warga kampus dapat 

memanfaatkan sumberdaya yang 

ada di lingkungan kampus secara 

efektif dan efisien.  
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Toraja—BEM Akfar Toraja 

periode 2020/2021 saat ini 

s e d a n g  m e n g g a l a k k a n 

program green campus. Gedung 

Ak fa r  T or a j a  s e nd i r i 

sebelumnya berada di wilayah 

perkotaan yang pada t 

sehingga pelaksanaan green 

c a m p u s  h a n y a  p a d a 

pengelolaan sampah dan 

limbah saja. Adanya bangunan 

baru Akfar Toraja dengan 

halaman kampus yang cukup 

luas serta lokasi sekitar yang 

jumlah pembangunan masih 

sangat kurang memberikan 

semangat bagi warga Akfar 

Toraja dalam melaksanakan 

p rogr am g r e e n  c ampu s .  

Mahasiswa sangat antusias 

untuk berpartisipasi dalam 

mengikuti program green 

campus ini, salah satunya 

dengan aksi tanam berbagai 

jenis tumbuhan, baik itu 

tanaman hias maupun 

tanaman herbal. Kepedulian 

dan kebiasaan mahasiswa 

terhadap green campus harus 

lebih ditingkatkan lagi untuk 

memperoleh hasil nyata 

perwujudan green campus yang 

dapat dinikmati oleh warga 

Akfar Toraja. Menjadi hal 

yang sangat penting untuk 

memahami berbagai macam 

hal yang berkaitan dengan 

program green campus dengan 

jauh lebih baik, misalnya 

pengelolaan sampah dan 

pemanfaatan lahan kampus 

untuk menerapkan green campus 

itu sendiri.  

Pengelolaan lahan oleh Mahasiswa (18/10/2020) 
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