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ABSTRAK 

 
Berbagai masalah lingkungan termasuk pemanasan global (Global Warming) 
adalah masalah bersama yang membutuhkan sinergi semua pihak, bukan hanya 
tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan semua elemen masyarakat. 
Berbagai bentuk antisipasi sebagai wujud kepedulian  telah  melahirkan berbagai 
program maupun gerakan-gerakan lingkungan dalam upaya memerangi 
pemanasan global tersebut, baik berupa program-program lingkungan yang 
diprakarsai oleh pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup), gerakan-gerakan 
lingkungan oleh LSM lingkungan, pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah, 
pesantren dan kampus, kampanye, penyuluhan, sosialisasi, dan lain-lain. Akan 
tetapi berbagai program tesebut hanya terkesan simbolis saja dan  cenderung 
dilupakan. Salah satu program lingkungan yang ditujukan untuk lingkungan 
perguruan tinggi adalah yang disebut dengan program eco-campus (Green 
Campus). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan eco-campus di ITS Surabaya 
dan mengetahui perilaku mahasiswa Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) Institut 
Teknologi Surabaya terhadap program eco-campus di Surabaya. Teori yang 
digunakan adalah teori konflik George Simmel yang  mempelajari tingkah  laku 
manusia yang didasarkan  pada asumsi bahwa karakteristik sifat alami manusia 
dan  insting  kemanusiaan ditujukan untuk menolak orang lain dan motif yang 
tersembunyi yang kemudian menghasilkan konflik selanjutnya pokok dari 
kehidupan sosial dan evolusi sosial. Dan teori perilaku Abraham Maslow yang 
menjelaskan tahapan perilaku manusia secara alami. 
 
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang didukung dengan 
wawancara mendalam dan observasi sebagai teknik pengumpulan datanya. 
Hasilnya, Program eco campus ITS bukanlah program yang ditujukan kepada  
setiap fakultas. Namun lebih global keseluruh lini ITS. Keberhasilan eco campus 
tidak hanya secara fisik tetapi juga adanya perubahan perilaku serta sikap elemen 
positif dari civitas ITS, yang pada akhirnya akan bermanfaat untuk kepentingan 
bangsa dan negara. Mulai dari desain bangunan ruang perkuliahan, yang nantinya 
berkonsep greenbuilding yakni menonaktifkan penggunaan AC. Kepekaan 
mahasiswa terhadap kebersihan kampus sudah mulai terbangun yang  merupakan 



implementasi socio engineering yang bertujuan untuk perubahan sikap, pola pikir, 
konsep, dan pemikiran mengenai eco-campus yang sangat bermanfaat di masa 
mendatang bagi kelangsungan hidup manusia yang seimbang dengan 
keberlangsungan alam yang mendukung. Penerapan eco-campus berdampak baik 
bagi mahasiswa. Karena mahasiswa mulai membangun kebiasaan baru. 
 
Key Word : Eco Campus ITS, Perilaku dan Mahasiswa 

 

ABSTRACT 

A variety of environmental issues including global warming (Global Warming) is 
a common problem which requires synergy of all parties, not just the duty and 
responsibility of the government alone, but all elements of society. Various forms 
of anticipation as a form of concern has spawned a variety of programs and 
environmental movements in the fight against global warming, either in the form 
of environmental programs initiated by the government (Ministry of 
Environment), environmental movements by environmental NGOs, environmental 
education in schools -schools, schools and campuses, campaign, education, 
socialization, and others. However, a variety of these programs seem only 
symbolic and likely to be forgotten. One of the environmental program recently 
devoted to the college environment is the so-called eco-campus program (Green 
Campus). 

This study aims to determine the application of eco-campus in ITS and study the 
behavior of students of the Faculty of Marine Technology (FTK) Surabaya 
Institute of Technology for eco-campus program in Surabaya. The theory used is 
George Simmel conflict theory which studies human behavior is based on the 
assumption that the characteristics of human nature and human instinct is intended 
to exclude other people and the hidden motives which then generates further 
conflict staple of social life and social evolution. And Abraham Maslow's theory 
of behavior that explains the stages of human behavior naturally. 

Descriptive research is a type of research that is supported by in-depth interviews 
and observation as data collection techniques. As a result, eco campus ITS 
Program is not a program devoted to each faculty. But more over throughout the 
global ITS lines. The success of eco campus not only physically, but also a change 
in the behavior and attitudes of the positive elements of the ITS community, 
which will ultimately benefit the interests of the nation and the State. Ranging 
from the design of the lecture hall building, which will disable the use of the 
concept Greenbuilding AC in the lecture halls to be built. Sensitivity of students 
to campus cleanliness already awakened. Sensitivity of students in terms of socio-
engineering is an implementation which aims to change attitudes, mindsets, 
concepts, and ideas on eco-campus is very useful in the future for human survival 
in balance with nature that supports sustainability. Application of eco-campus be 
good for students. Because students begin to build a new habit. 

Key Word: Eco Campus ITS, and Student Behavior 

 



Latar Belakang Masalah 

Pemanasan global telah menyebabkan perubahan iklim yang signifikan, 

seperti yang terjadi di Indonesia, efek dari pemanasan ini telah menyebabkan 

perubahan iklim yang ekstrim. Di beberapa daerah sering terjadi hujan lebat yang 

mengakibatkan banjir bandang dan longsor, munculnya angin puting beliung, 

bahkan kekeringan yang mengancam manusia. Secara umum pemanasan global 

didefinisikan dengan meningkatnya suhu permukaan bumi oleh gas rumah kaca 

akibat aktivitas manusia. Meski suhu lokal berubah-ubah secara alami, dalam 

kurun waktu 50 tahun terakhir suhu global cenderung meningkat lebih cepat 

dibandingkan data yang terekam sebelumnya. 

Masalah lingkungan adalah masalah bersama yang membutuhkan sinergi 

semua pihak, bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan 

semua elemen masyarakat. Berbagai bentuk antisipasi sebagai wujud kepedulian 

telah melahirkan berbagai program maupun gerakan-gerakan lingkungan dalam 

upaya memerangi pemanasan global tersebut, baik berupa program-program 

lingkungan yang diprakarsai oleh pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup), 

gerakan-gerakan lingkungan oleh LSM lingkungan, pendidikan lingkungan di 

sekolah-sekolah, pesantren dan kampus, kampanye, penyuluhan, sosialisasi, dan 

lain-lain. Salah satu program lingkungan yang akhir-akhir ini ditujukan untuk 

lingkungan perguruan tinggi adalah yang disebut dengan program eco-campus 

(Green Campus). Pada dasarnya berbagai program lingkungan yang dibuat 

pemerintah tidak terkecuali eco-campus adalah bersifat sukarela (volunteer) dan 

merupakan program stimulus, di mana tidak ada unsur paksaan maupun tekanan 

dari pemerintah. Dengan demikian yang diharapakan adalah muncul dan 



terbangunnnya kesadaran dan kepedulian warga kampus sendiri dalam 

memelihara kelestarian lingkungan. Demikian juga kampus sebagai tempat 

berkumpulnya para intelektual dan tempat dilahirkannya para intelektual muda 

generasi penerus bangsa diharapkan dapat menjadi model atau contoh bagi 

institusi lain dalam pengelolaan lingkungan yang baik. Sebagai kalangan 

akademisi, pemikiran ke depan tentang masalah lingkungan sangat dinanti oleh 

masyarakat karena tentunya kualitas lingkungan yang baik akan menopang 

kehidupan yang baik. 

Program eco-campus pada dasarnya dilatarbelakangi oleh persoalan, 

bahwa lingkungan kampus diharapkan harus merupakan tempat yang nyaman, 

bersih, teduh (hijau), indah, dan sehat dalam menimba ilmu pengetahuan. 

Lingkungan kampus juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

ekosistem perkotaan, yang tidak sedikit peranan dan sumbangannya bagi 

peningkatan maupun dalam penurunan pemanasan global. Di samping itu, tidak 

kalah pentingnya adalah bagaimana masyarakat kampus dapat 

mengimplementasikan IPTEK bidang lingkungan hidup secara nyata. Oleh karena 

itu, program eco-campus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta 

kepedulian masyarakat kampus sebagai kumpulan masyarakat ilmiah untuk turut 

serta berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengurangi pemanasan global.  

Pengertian istilah eco-campus atau green campus dalam konteks 

pelestarian lingkungan bukan hanya suatu lingkungan kampus yang dipenuhi 

dengan pepohonan yang hijau ataupun kampus yang dipenuhi oleh cat hijau, 

ataupun barangkali karena kebetulan jaket almamater kampus yang bersangkutan 

berwarna hijau, namun lebih jauh dari itu makna yang terkandung dalam eco-



campus adalah sejauh mana warga kampus dapat memanfaatkan sumber daya 

yang ada di lingkungan kampus secara efektif dan efisien, misalnya dalam 

pemanfaatan kertas, alat tulis menulis, penggunaan listrik, air, lahan, pengelolaan 

sampah, dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut dapat dibuat neraca dan dapat 

diukur secara kuantitatif baik dalam jangka waktu bulanan maupun tahunan. 

Program ecocampus dimulai pada Sabtu, 17 September 2011 di Stadion ITS 

diumumkan oleh Ketua Program Gugur Gunung (G2), Dr Bambang Sampurno 

yang sekaligus menggelar kegiatan bertajuk gugur gunung.  

Pengelolaan kampus yang berkesinambungan dan berkelanjutan dengan 

memperhatikan aspek lingkungan merupakan suatu keharusan saat ini. Perubahan 

iklim, pencemaran air, udara, dan tanah, krisis air, energi, dan sumber daya alam, 

serta berkurangnya lahan hijau, banyak terlihat terutama di kota-kota besar, 

seperti Surabaya. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) merupakan salah 

satu perguruan tinggi di Surabaya yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam 

pegembangan ilmu dan teknologi serta penerapan gaya hidup yang berwawasan 

lingkungan. Untuk itu seluruh civitas akademika ITS termasuk dosen, karyawan, 

dan mahasiswa wajib berperan aktif dalam menciptakan kampus yang berbudaya 

lingkungan.  

Pada akhirnya dibuatlah program eco campus di ITS surabaya yang 

berbanding terbalik dengan fakta di Surabaya. Hal ini terlihat dari beberapa sudut 

kota masih banyak terlihat sampah bungkus plastik yang bercecer serta 

penggunaan listrik yang berlebih, yang terlihat pula dari aktivitas warganya yang 

memanfaatkannya listrik sampai dini hari yang mengakibatkan pemborosan 

listrik.  



Dengan adanya program eco campus ini, ITS berhasil membuktikan 

konsistensi nya dan melakukan berbagai inovasi baru yang menimbulkan efek 

positif bagi mahasiswa, civitas akademika lainnya yang ada di lingkup ITS 

maupun masyarakat sekitar dalam memerangi pemanasan global.  

Dalam menjalankan komitmennya sebagai kampus yang berbudaya 

lingkungan, ITS melakukan banyak tindakan nyata yang berkesinambungan dan 

bukan sekedar ceremonial atau event belaka. Di antara program eco-campus yang 

dijalankan oleh ITS adalah sebagai berikut : Pertama, Program Evaluasi dan 

Revitalisasi Master Plan ITS Berbasis Eco-campus. Sejalan dengan komitmen ITS 

untuk menciptakan kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan, ITS 

melakukan evaluasi dan revitalisasi master plan pengembangan ITS berbasis eco-

campus, seperti desain standar gedung yang berkonsep green building, pembuatan 

desain infrastruktur yang berkonsep green infrastructurebuilding, dan perbaikan 

jaringan drainase dengan perbaikan kualitas air permukaan. Kedua, Program 

Socio Engineering, yaitu program untuk mengupayakan perubahan pada sikap dan 

pola pikir seluruh civitas akademika ITS yang diharapkan dapat menciptakan 

sikap dan pola pikir yang pro terhadap lingkungan yang akan mengkondisikan dan 

mendorong pelaksanaan program eco-campus secara sistematis dan berkelanjutan. 

Program socio engineering tersebut direalisasikan dalam bentuk kegiatan-

kegiatan, antara lain: program gugur gunung, sosialisasi dan kampanye eco-

campus, lomba jargon dan logo eco campus, kampanye pemisahan sampah, lomba 

ide dan inovasi penghematan listrik dan air, lomba ide dan inovasi penghematan 

ATK, serta sosialisasi uji emisi (ecocampus.its.ac.id). Ketiga, Program Sistem 

Pergerakan Internal yang Aman, Nyaman, Sehat, dan Manusiawi. Program ini 



terdiri atas beberapa sub program, yaitu: Tes emisi gas buang setahun sekali bagi 

seluruh kendaraan yang rutin masuk ke kampus; pembuatan jalur dan rak parkir 

sepeda yang terintegrasi dengan sistem transportasi (mobilitas) yang lain, 

pengelolaan sepeda bersama (bike share) dalam kampus; pendestrian jalan yang  

nyaman dan integrated, pembuatan rambu (signage) yang informatif dan estetis, 

serta marka jalan; perbaikan geometrik, median, dan pulau jalan; dan kampanye 

safe riding. Keempat, Program Peningkatan Efisiensi Pemakaian dan Kualitas Air. 

Kelima, Program Peningkatan Efisiensi Energi Listrik. Keenam, Program 

Pengelolaan Sampah Terpadu. Ketujuh, Program Penghijauan Hutan Kampus 

Terpadu. Dan kedelapan, Program Pembuatan Wahana Transportasi Internal 

Kampus Ramah Lingkungan. 

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan latar 

belakang di atas antara lain: 

1. Bagaimana penerapan program eco-campus di ITS Surabaya? 

2. Bagaimana perilaku mahasiswa Fakultas Teknologi Kelautan (FTK)  

Institut Teknologi sepuluh Nopember Surabaya (ITS) terhadap program eco-

campus di Surabaya? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan eco-campus di ITS Surabaya. 

2. Untuk mengetahui perilaku mahasiswa Fakultas Teknologi Kelautan 

(FTK) Institut Teknologi Surabaya terhadap program eco-campus di Surabaya. 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 



1. Manfaat Praktis 

Bagi pemangku kebijakan universitas, para mahasiswa, dan elemen-

elemen yang terkait lainnya, hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi 

informasi yang menarik dan menjadi salah satu masukan dalam 

mempertimbangakan keputusan yang berhubungan dengan kontrol formal 

terhadap mahasiswa. 

2. Manfaat Akademis 

Bagi akademisi dan peneliti di bidang psikologi dan sosiologi lingkungan 

di Indonesia, hasil studi ini dapat dijadikan salah satu masukan seputar kontrol 

formal terhadap mahasiswa. 

Landasan Teori 

Teori George Simmel (1858-1918) 

Menurut Turner (dalam Puspitawati, 2009), George Simmel adalah 

sosiolog fungsionalis Jerman mencoba mendekati teori konflik dengan 

menunjukkan bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang 

mendasar, berkaitan dengan sikap bekerja sama dalam masyarakat.  

Dalam memahami tiap-tiap tipe kelompok, perhatian utama Simmel 

ditujukan pada hubungan pemimpin dengan pengikutnya. Ketika suatu kelompok 

bekerja, akan muncul sifat menegaskan dari pihak lain yang merupakan insting 

manusia, contohnya persaingan. Bentuk ini merupakan elemen pusat dari teori 

Simmel.  

Insting semacam ini menghasilkan konflik selanjutnya pokok dari 

kehidupan sosial dan evolusi sosial. Konsekuensinya, hubungan antara individu 

dan masyarakat adalah dialektik, sementara industrialisasi mengakibatkan 



kebebasan individu yang tinggi namun memunculkan sikap alienasi. Pandangan 

Simmel mengenai pengaruh kemajuan merupakan salah satu ambivalen. Oleh 

karena itu, timbul konflik dalam evolusi sosial, kecuali peningkatan masalah 

maksud individu.  

Teori Perilaku 

Menurut Sarwono ciri-ciri perilaku manusia yang membedakan dari 

makhluk lain adalah sebagai berikut: 

1. Kepekaan Sosial 
2.  Kelangsungan Perilaku 
3.  Orientasi pada Tugas 
4.  Usaha dan Perjuangan 
5.  Tiap Individu adalah Unik 
  
Proses Pembentukan Perilaku 

Perilaku manusia terbentuk karena adanya kebutuhan. Menurut Abraham 

Harold Maslow (dalam Sunaryo, 2004:6), manusia memiliki lima kebutuhan 

dasar, yaitu: 

1. Kebutuhan fisiologis/biologis, yang merupakan kebutuhan pokok utama, 
yaitu: oksigen, air, cairan elektrolit, makanan, dan seks. Apabila 
kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terjadi ketidakseimbangan fisiologis. 

2. Kebutuhan rasa aman 
3. Kebutuhan mencintai dan dicintai 
4. Kebutuhan harga diri 
5. Kebutuhan aktualisasi diri 

Tingkat dan jenis kebutuhan tersebut satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan 

karena merupakan satu kesatuan atau rangkaian walaupun hakikatnya kebutuhan 

fisiologis merupakan faktor yang dominan untuk kelangsungan hidup manusia. 

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 

observasi. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat 



penelitian berlangsung, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana 

adanya (Santana, 2007:80). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

yang mendalam mengenai penerapan program eco-campus serta perubahan 

perilaku mahasiswa Fakultas Teknologi Kelautan (FTK)  Institut Teknologi 

sepuluh Nopember Surabaya (ITS) terhadap program eco-campus di Surabaya. 

Analisis  

Penerapan Program Eco Campus di Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

(ITS) 

Area gedung NASDEC merupakan tempat perluasan lahan hijau yang ada 

di FTK. Tanggungjawab kepengurusan kelangsungan hidup tanaman tersebut 

diserahkan kepada mahasiswa FTK. Kelangsungan pertumbuhan pohon yang 

ditanam sangat diharapkan. Karena nantinya apabila tanaman tersebut dapat tubuh 

subur, maka lahan hijau semakin bagus dan udara terasa sejuk serta menanam 

pohon kembali di lahan hijau yang masih kosong akan mendukung rencana ITS 

untuk greenbuilding yangmana  ruang perkuliahan akan terasa nyaman tanpa 

menggunakan AC lagi. Sehingga dapat menghemat listrik dan ramah terhadap 

lingkungan sekitar FTK dan ITS keseluruhan. Meskipun tidak langsung 

diterapkan diseluruh gedung di FTK, namun pengurangan penggunaan AC dan 

penggunaan listrik lainnya akan dikurangi seperti mematikan AC apabila ruang 

perkuliahan tidak dipakai lagi. Serta tanggungjawab pembiayaan akan 

dilimpahkan kepada setiap fakultas yang ada di ITS. Hal ini merupakan program 

utama eco campus pada poin pertama yakni Evaluasi dan Revitalisasi Masterplan 

ITS berbasis ecocampus. Dengan kegiatan pembuatan desain standar gedung yang 

berkonsep greenbuilding, pembuatan desain infrastruktur yang berkonsep 



greenbuilding, pilot project greenbuilding, perbaikan system drainase dengan 

perbaikan kualitas air permukaan. 

Dengan adanya program eco campus, seluruh mahasiswa ITS khususnya 

mahasiswa fakultas teknik kelautan memerlukan waktu untuk terbiasa selalu 

hidup hemat energi dan peduli lingkungan yakni terkait dengan program eco 

campus. Perilaku mahasiswa ini timbul karena sudah terbiasa memanfaatkan 

fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah sebelumnya. Menurut Kinloch 

(2005), asumsi pemikiran George Simmel dalam mempelajari tingkah laku 

manusia adalah didasarkan pada asumsi bahwa karakteristik sifat alami manusia 

dan insting kemanusiaan ditujukan untuk menolak orang lain dan motif yang 

tersembunyi. Dalam hal ini terkait dengan insting manusia yang terpengaruh 

dengan tema global untuk menjaga lingkungan dengan cara yang ramah. Akhirnya 

menimbulkan sedikit kesadaran untuk menjaga lingkungan, sekalipun hanya di 

lingkup kampus dan berlomba – lomba untuk menjadi lingkungan (daerah, 

kampus atau sekolah) yang terbaik dari lainnya. Senyatanya tema go green yang 

sudah mempengaruhi kesadaran masyarakat luas, secara tidak langsung 

menciptakan beberapa daerah yang memiliki motif yang tersembunyi teralienasi 

oleh alam dan masyarakat dunia.  

Perilaku Mahasiswa Fakultas Teknologi Kelautan (FTK)  Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Terhadap Program Eco-Campus. 

Menurut Abraham Harold Maslow, manusia memiliki lima kebutuhan dasar, 

yaitu: 

1. Kebutuhan fisiologis/biologis, yang merupakan kebutuhan pokok utama, 

yaitu: oksigen, air, cairan elektrolit, dan makanan. Seperti kebutuhan 



mahasiswa akan lingkungan yang hijau dan tempat nyaman di kampus 

dibutuhkan agar konsentrasi dalam belajar dan mengikuti perkuliahan 

dengan baik tanpa diganggu dengan keadaan panas. 

2. Kebutuhan rasa aman. Dalam hal ini terkait dengan perilaku mahasiswa 

yang ingin bebas dari banjir dan penyakit karena lingkungan kampus yang 

kurang memadai. Namun dengan adanya program eco-campus ini dapat 

menciptakan kampus hijau yang menjadi tujuan dari eco-campus. 

3. Kebutuhan mencintai dan dicintai. Yakni dengan mencintai alam maka akan 

berlaku sebaliknya. Alam juga akan berbalik mencintai manusia. Karena 

apabila mahasiswa dapat melindungi keberlangsungan atau menjaga alam 

dengan baik. Maka alam akan memberikan imbalan berupa udara yang sehat 

ataupun yang lainnya. Inilah yang disebut dengan hukum alam.   

4. Kebutuhan harga diri. Berjalannya program eco-campus dengan baik akan 

membawa nama ITS sebagai kampus pertama yang mempunyai hutan 

kampus dan rumah bagi satwa-satwa seperti burung. Dimana civitas 

akademika ITS sebagai pelakunya. Perwujudan eco campus sebagai salah 

satu bagian dari perencanaan strategis ITS. Perwujudan sebuah kampus 

yang ramah lingkungan merupakan tindakan nyata untuk menjawab 

berbagai masalah lingkungan yang terjadi. Dan komitmen ITS sebagai 

kampus yang ramah lingkungan dan juga hemat energi menjadi patokan 

harga mati untuk kampus ITS. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri. Yakni eksistensi ITS sebagai kampus hijau 

membawa ITS mendapatkan peringkat ke-17 sebagai kampus yang 

menerapkan eco-campus dengan baik meskipun sampai sekarang masih 



terus diupayakan untuk menjadi kampus yang benar-benar peduli akan 

keberlangsungan lingkungan. Rasa bangga dirasakan oleh mahasiswa ITS. 

Penggalakkan eco campus di ITS sangat bermanfaat bagi warga ITS dan 

masyarakat luas. Tidak hanya itu, eco campus juga akan membantu program 

Pemkot Surabaya dalam menghijaukan kota.  

Tingkat dan jenis kebutuhan tersebut satu dan lainnya tidak dapat 

dipisahkan karena merupakan satu kesatuan atau rangkaian walaupun hakikatnya 

kebutuhan fisiologis merupakan faktor yang dominan untuk kelangsungan hidup 

manusia. 

Menurut Sarwono ciri-ciri perilaku manusia yang membedakan dari 

makhluk lain adalah sebagai berikut: 

1. Kepekaan Sosial 

 Yang dimaksud dengan kepekaan sosial adalah kemampuan manusia untuk 

dapat menyesuaikan perilakunya sesuai pandangan dan harapan orang lain. 

Penyediaan tempat sampah yang berada didalam kampus sudah efektif mengatasi 

bungkus-bungkus makanan ataupun sampah kertas atau yang lainnya yang dibawa 

mahasiswa ke dalam kampus. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu petugas 

kebersihan di FTK bahwa sebagian besar sampah dari bungkus-bungkus makanan 

dan minuman tidak berserakan lagi di tempat umum. Sudah ada kesadaran dari 

mahasiswanya untuk membuang sampah pada tempatnya meskipun belum tertib 

dalam pemisahan jenis sampahnya.  

 Kesadaran mahasiswa dalam mewujudkan kampus dengan label go green 

ini menunjukkan interaksi antar civitas akademika yang sepele namun di waktu 

mendatang sangatlah membantu. Menurut Simmel, interaksi dalam hal kesadaran 



berperilaku ini terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan dan dorongan 

tertentu untuk tujuan tertentu pula. (Soerjono Soekanto, 405:2003) hal ini 

dibuktikan dengan terciptanya PLTSa dan kesadaran mahasiswa FTK yang mulai 

sadar untuk membuang sampah pada tempatnya.  

 Kepekaan mahasiswa dalam hal ini merupakan implementasi socio 

engineering yang bertujuan untuk perubahan sikap, pola pikir, konsep, dan 

pemikiran mengenai eco-campus yang sangat bermanfaat di masa mendatang bagi 

kelangsungan hidup manusia yang seimbang dengan keberlangsungan alam yang 

mendukung. Perubahan sikap yang mulai ditunjukkan oleh mahasiswa FTK secara 

bertahap adalah bagian dari tujuan program eco campus.  

2. Kelangsungan Perilaku 

Artinya antara perilaku yang satu ada kaitannya dengan perilaku yang lain, 

perilaku sekarang adalah kelanjutan perilaku yang lalu, dan seterusnya. Dengan 

kata lain, perilaku manusia terjadi secara berkesinambungan, bukan secara serta 

merta. Masyarakat umum biasa menyebutnya sebagai budaya. Budaya membuang 

sampah pada tempatnya mulai tertanam pada perilaku mahasiswa fakultas teknik 

kelautan yang notabene sebagaian besar mahasiswanya adalah laki-laki. Menurut 

Soekanto (dalam Sunaryo 2004:12)  kebudayaan adalah ekspresi jiwa terwujud 

dalam cara-cara hidup dan berpikir, pergaulan hidup, seni kesusastraan, agama, 

rekreasi, dan hiburan. Dalam arti sempit kebudayaan diartikan sebagai kesenian, 

adat istiadat atau peradaban manusia. Hasil dari kebudayaan manusia tersebut 

mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri. Selain tindakan membuang sampah 

pada tempatnya, gerakan untuk berhemat listrik juga digalakkan. Namun 

penggalakan untuk berhemat listrik memang lama akan terealisasi. Karena 



penggunaan listrik yang tidak diperlukan masih banyak terlihat. Salah satu 

informan mengatakan bahwa penggunaan lampu penerangan di lapangan futsal 

menyala sampai dengan tengah malam. Informan lain juga mengatakan bahwa 

meskipun rata-rata mahasiswa sudah mulai sadar untuk membuang sampah pada 

tempatnya, tapi penggunaan listrik secara hemat masih belum terealisasi. 

 Jadi hemat listrik adalah salah satu program dari eco campus yang masih 

sulit terealisasi. Terutama dalam hal penggunaan AC yang berlebihan. Namun hal 

tersebut tidak menghentikan program eco-campus ini. Masterplanning dalam 

peniadaan AC didalam ruang perkuliahan banyak mendapatkan respon yang 

kurang baik dari mahasiwanya. Karena penghijauan yang baru dilakukan belum 

menghasilkan lingkungan yang langsung memiliki udara sejuk dan area yang 

rindang. Udara panas khas dari surabaya, membuat masterplanning ini belum 

terealisasikan untuk gedung-gedung perkuliahan yang lama. Respon yang kurang 

baik ini menurut george Simmel merupakan bagian dari interaksi sosial dalam 

bentuk konflik. Karena tidak terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak kampus 

dalam hal ini para panitia program eco-campus dengan mahasiswa. Dari segi 

konflik, perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang 

membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan 

kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. (Bernard Raho. 

54:2007). Pengurangan penggunaan AC secara berkala akan menghasilkan 

kebiasaan yang baik bagi mahasiswa untuk memanfaatkan AC dengan baik. 

 Jadi, sebenarnya perilaku manusia tidak pernah berhenti pada suatu saat. 

Perilaku pada masa lalu merupakan persiapan bagi perilaku kemudian dan 

perilaku kemudian merupakan kelanjutan dari perilaku sebelumnya. 



3. Orientasi pada Tugas 

 Artinya bahwa setiap perilaku manusia selalu memiliki orientasi pada 

suatu tugas tertentu. Contohnya seorang individu yang bekerja, berorientasi untuk 

menghasilkan sesuatu. Begitu juga dengan seorang mahasiswa yang rajin belajar 

menuntut ilmu, orientasinya adalah untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan. 

Program eco-campus seakan membuat para mahasiswa lebih aktif untuk  

menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Hal ini digambarkan dengan 

berlomba-lombanya mahasiswa ITS untuk menghasilkan produk yang ramah 

lingkungan. Perilaku yang berorientasi dengan baik yang peduli dengan 

keberlangsungan lingkungan. Seperti yang tengah dilakukan oleh mahasiswa FTK 

yang menyuguhkan ide inovatifnya yang ramah lingkungan, yakni pemanfaatan 

angin sebagai tenaga pendorong kapal. Kapal dengan tenaga angin ini cocok 

untuk Indonesia karena kecepatan angin di perairan laut Indonesia lebih besar 

dibandingkan perairan di Eropa. Di FTK, produk-produk yang ramah lingkungan 

yang mendukung program eco-campus adalah produk-produk ramah lingkungan 

yang lebih kearah penelitian atau aplikasi di dunia maritim. Sehingga dalam segi 

menghasilkan produk ramah lingkungan, mahasiswa FTK berorientasi pada 

produk yang dapat berguna di dunia maritim.  

4. Usaha dan Perjuangan 

 Usaha dan perjuangan pada manusia telah dipilih dan ditentukan sendiri, 

serta tidak akan memperjuangkan sesuatu yang memang tidak ingin 

diperjuangkan. Jadi, sebenarnya manusia memiliki cita-cita (aspiration) yang 

ingin diperjuangkannya, sedangkan hewan hanya berjuang untuk mendapatkan 

sesuatu yang sudah tersedia di alam. Seperti yang dilakkan oleh ketua panitia eco-



campus Bapak Ahmad Rusdian yang dimanapun beliau berada sering 

mempublikasikan eco-campus melalui sosial media seperti facebook ataupun 

melalui sesi wawancara disela-sela kegiatan gugur gunung. Penggalakan eco-

campus untuk tercapainya tujuan menjadi kampus hijau sudah mulai terlihat dari 

perubahan sikap mahasiswa FTK yang sudah mulai belajar membuang sampah 

pada tempatnya, tidak merokok di area kampus, memakai sepeda ontel untuk 

menuju kampus. Hal tersebut terjadi dengan intensitas yang masih jarang, namun 

sudah terlihat terdapat peningkatan kearah pematuhan pada peraturan secara 

abstrak menuju kampus hijau ITS. 

5. Tiap Individu adalah Unik 

 Unik di sini mengandung arti bahwa manusia yang satu berbeda dengan 

manusia yang lain dan tidak ada dua manusia yang sama persis di muka bumi ini, 

walaupun ia dilahirkan kembar. Manusia mempunyai ciri-ciri, sifat, watak, tabiat, 

kepribadian, dan motivasi tersendiri yang membedakannya dari manusia lainnya. 

Perbedaan pengalaman yang dialami individu pada masa silam dan cita-citanya 

kelak dikemudian hari, menentukan perilaku individu di masa kini yang berbeda-

beda pula. 

  Seperti cara yang berbeda ditunjukkan oleh mahasiswa FTK untuk 

melindungi dan ikut serta dalam penghijauan kampus. Diawali dengan langkah 

kecil yakni dari diri mahasiswa itu sendiri untuk sadar membuang sampah pada 

tempatnya, mematikan lampu saat perkuliahan telah usai, tidak merokok di 

kampus dan langkah-langkah kecil lainnya yang sepele yangmana apabila 

diakumulasikan akan berdampak besar bagi perubahan kebersihan lingkungan 

kampus menjadi lebih bersih dan hemat energi. 



Kesimpulan  

   Program eco campus ITS bukanlah program yang ditujukan kepada  

setiap fakultas. Namun lebih lebih global keseluruh lini ITS. Keberhasilan eco 

campus tidak hanya secara fisik tetapi juga adanya perubahan perilaku serta sikap 

elemen positif dari civitas ITS, yang pada akhirnya akan bermanfaat untuk 

kepentingan bangsa dan Negara. Mulai dari desain bangunan ruang perkuliahan, 

yang nantinya berkonsep greenbuilding yakni menonaktifkan penggunaan AC 

didalam ruang-ruang perkuliahan yang akan dibangun. Selain itu, didirikan 

composting center untuk mengolah produksi sampah yang dihasilkan dari 

aktivitas akademik maupun non-akademik ITS, yang banyaknya mencapai 2.200 

m3/bulan. Kedua, penggalakkan hemat listrik dan air. Artinya, setiap jurusan akan 

menanggung sendiri biaya pemakaian listrik dan airnya. Karena selama ini, biaya 

listrik dan air ditanggung ITS. 

       Aspek lain yang diperhatikan dalam program ITS eco campus adalah 

transportasi. Penataan sistem transportasi harus ditekankan pada usaha 

mengurangi ketergantungan pada penggunaan unit kendaraan bermotor pribadi. 

Ketersediaan fasilitas yang aman, nyaman dan terencana baik, akan mendorong 

penggunaan sepeda dan mendukung aktivitas pejalan kaki. Saat ini, beberapa ruas 

jalan di ITS sudah dilengkapi dengan jalur khusus sepeda. 

Sebagaian besar mahasiswa sudah sadar bahwa sampah dibuang pada tempatnya 

yakni tempat sampah. Meskipun belum terpisah antara organik dan non-organik.  

Kepekaan mahasiswa terhadap kebersihan kampus sudah mulai terbangun. Proses 

tersebut dimulai dari yang sederhana yakni membuang sampah pada tempatnya 

akan mengurangi polusi darat yang mencemari tanah. Kepekaan mahasiswa dalam 



hal ini merupakan implementasi socio engineering yang bertujuan untuk 

perubahan sikap, pola pikir, konsep, dan pemikiran mengenai eco-campus yang 

sangat bermanfaat di masa mendatang bagi kelangsungan hidup manusia yang 

seimbang dengan keberlangsungan alam yang mendukung. Perubahan sikap yang 

mulai ditunjukkan oleh mahasiswa FTK secara bertahap adalah bagian dari tujuan 

program eco campus.  

Penerapan eco-campus berdampak baik bagi mahasiswa. Karena mahasiswa mulai 

membangun kebiasaan baru. Mahasiswa FTK yang berada dibagian belakang 

masih banyak menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasinya sudah 

memulai bersahabat dengan lingkungan dengan menanam pohon, membuang 

sampah pada tempatnya dan memakai sepeda saat ke kampus meskipun belum 

keseluruhan mahasiswa namun sudah ada peningkatan kebersihan yang 

merupakan hasil dari kepekaan mahasiswa yang peka terhadap lingkungan.  

Penggalakan eco-campus untuk tercapainya tujuan menjadi kampus hijau sudah 

mulai terlihat dari perubahan sikap mahasiswa FTK yang sudah mulai belajar 

membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di area kampus, memakai 

sepeda ontel untuk menuju kampus. Hal tersebut terjadi dengan intensitas yang 

masih jarang, namun sudah terlihat terdapat peningkatan kearah pematuhan pada 

peraturan secara abstrak menuju kampus hijau ITS. 
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