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PENGANTAR 
 

Pelestarian lingkungan bagi kehidupan masyarakat dinilai penting dalam rangka menjaga bumi 

agar tetap lestari. Hal tersebut mendorong Universitas Negeri Semarang (UNNES) merumuskan visi 

menjadi Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional. UNNES bertanggung jawab 

secara moral dalam menginternalisasikan nilai-nilai konservasi dalam tri dharma perguruan tinggi. 

Salah satu bentuk penerapannya adalah dengan mendorong mitra strategis UNNES untuk bersama-

sama berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan yaitu sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh 

Indonesia, pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).  

UNNES sebagai pendidikan tinggi yang berfokus dalam menghasilkan ilmuwan pendidikan dan 

pendidik pada jenjang sekolah dasar dan menengah. bermaksud mengajak sekolah-sekolah untuk 

bersama-sama mewujudkan semangat konservasi dalam pendidikan. Sebagai langkah nyata untuk 

mewujudkannya, maka UNNES melalui UPT Pengembangan Konservasi mengembangkan sebuah 

program bernama UNNES Green School Ranking (GSR) yaitu program pemeringkatan sekolah hijau se-

Indonesia. Melalui program ini, UNNES mengajak sekolah untuk melakukan evaluasi seberapa jauh 

implementasi sekolah hijau dijalankan di pihak sekolah. UNNES GSR memiliki tujuan untuk: (1) 

Meningkatkan peran serta UNNES dalam mewujudkan visi sebagai universitas berwawasan konservasi 

di kalangan sekolah menengah di Indonesia; (2) Menjadi stimulan terhadap tumbuhkembangknya 

budaya dan kebijakan berwawasan konservasi pada institusi sekolah menengah di Indonesia; (3) 

Memberikan pemeringkatan terhadap sekolah-sekolah yang memiliki partisipasi aktif dalam 

pelestarian lingkungan. 

Besar harapan kami, UNNES GSR mendapatkan antusias yang besar dari mitra strategis UNNES 

yaitu SMP dan SMA yang tersebar di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan 

UNNES GSR pada Tahun 2021. Semoga program ini menjadi salah satu motivasi mewujudkan 

lingkungan sekolah yang berwawasan konservasi guna pelestarian lingkungan untuk kehidupan yang 

lebih baik 

 

Kepala UPT Pengambangan Konservasi UNNES 

 

Prof. Dr. Amin Retnoningsih, M. Si. 
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RUANG LINGKUP UNNES GREEN SCHOOL RANKING 2021 
 

A. Apa itu UNNES Green School Ranking? 

UNNES Green School Ranking (GSR) adalah pemeringkatan secara daring terhadap keberlanjutan 

visi, misi, dan program berbasis konservasi dan pelestarian lingkungan yang diterapkan di 

SMP/sederajat dan SMA/sederajat. Dalam kegiatan ini sekolah mengisi kuesioner yang berisi 

parameter mengenai ketercapaian visi, misi, dan program yang berwawasan konservasi dan 

pelestarian lingkungan pada sistem yang dikelola oleh Universitas Negeri Semarang (UNNES). 

 

B. Mengapa perlu UNNES Green School Ranking 2021? 

Isu lingkungan saat ini tengah menjadi permasalahan yang menjadi sorotan. Ini dilatarbelakangi 

oleh perkembangan jumlah penduduk dunia yang terus meningkat. Sampai saat ini, bumi telah 

dihuni oleh lebih dari 7 milyar manusia. Jumlah ini masih akan meningkat secara tajam dalam 

beberapa tahun ke depan. Jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun akan sangat 

berpengaruh terhadap lingkungan hidup tempat mereka tinggal. Jumlah penduduk yang terus 

meningkat memiliki potensi yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Jumlah 

penduduk yang besar berpotensi dalam mendukung konservasi lingkungan sekaligus merusak 

lingkungan. Potensi negatif peningkatan jumlah penduduk dapat diartikan sebagai terjadinya 

peningkatan jumlah orang yang merusak dan tidak peduli terhadap konservasi lingkungan. 

Pertumbuhan manusia yang pesat menurut berpotensi memunculkan permasalahan, 

mulai dari konflik hingga kerusakan ekologis. Seiring dengan makin berkembangnya revolusi sains 

pada 500 tahun terakhir, manusia dengan kecerdasannya mampu menaiki puncak rantai 

makanan. Manusia menjadi faktor yang turut mempengaruhi lingkungan. Maka tidak heran, 

intervensi manusia terhadap bumi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Permasalah ini secara 

mendorong berbagai kebijakan global, seperti protokol kyoto sampai sustainable development 

goals. 

Upaya untuk menopang berbagai kebijakan global tentang permasalahan lingkungan 

dilakukan dengan menerapkan kebijakan yang berwawasan konservasi. Kebijakan berwawasan 

konservasi berupaya untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran tentang 

pelestarian, perlindungan, dan pengawetan terhadap lingkungan. Harapannya, melalui kebijakan 

ini, seluruh program dapat bersinergi dengan gagasan pelestaran lingkungan untuk kehidupan 

yang berkelanjutan. 

Pentingnya pelestarian lingkungan bagi kehidupan masyarakat telah mendorong 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) merumuskan visi yang selaras dengan konservasi. UNNES 

secara tegas telah memiliki visi menjadi Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi 

Internasional. Karena itu, UNNES memiliki tanggung jawab moral dalam menginternalisasikan 

nilai-nilai konservasi di dalam tri dharma perguruan tinggi. Salah satu bentuk kepedulian UNNES 

dalam penerapan tri dharma perguruan tinggi adalah dengan mendorong mitra strategis kampus 

untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan.  

Salah satu mitra strategis UNNES untuk bersinergi dalam membumikan konservasi adalah 

sekolah. Hal ini disebabkan UNNES merupakan pendidikan tinggi yang fokus dalam menghasilkan 

ilmuwan pendidikan dan pendidik untuk jenjang sekolah dasar dan menengah. Dengan demikian, 

UNNES bermaksud mengajak serta pihak sekolah untuk bersama-sama menjadikan konservasi 

sebagai arus utama kebijakan pendidikan. Hal ini dilakukan dengan menyelenggarakan UNNES 

Green School Ranking (GSR). Program ini terinspirasi dari program serupa yang dijalankan oleh 
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Universitas Indonesia bernama UI Greenmetric yang diikuti oleh perguruan tinggi se-Dunia. 

Program ini telah berhasil menggugah kesadaran kampus untuk melakukan penataan lingkungan 

secara berkelanjutan, sehingga sangatlah perlu untuk mengembangkan program serupa yang 

ditujukan untuk level sekolah menengah. Melalui UNNES GSR, diharapkan menjadi stimulus yang 

mengukur ketercapaian pelaksanaan kebijakan konservasi di sekolah. Melalui program ini, UNNES 

mengajak sekolah untuk melakukan evaluasi seberapa jauh implementasi sekolah hijau dijalankan 

di pihak sekolah. Melalui evaluasi ini harapannya, sekolah mampu melihat keunggulan dan 

kelehaman dari program konservasi yang berjalan. Selanjutnya dengan mengetahui evaluasi ini, 

sekolah diharapkan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan. 

 

C. Apa Tujuan UNNES  Green School Ranking? 

Tujuan pemeringkatan ini adalah sebagai berikut. 

1. Meningkatkan peran serta UNNES dalam mewujudkan visi sebagai universitas berwawasan 

konservasi di kalangan sekolah menengah di Indonesia. 

2. Menjadi stimulan terhadap tumbuhkembangknya budaya dan kebijakan berwawasan 

konservasi pada institusi sekolah menengah di Indonesia. 

3. Memberikan pemeringkatan terhadap sekolah-sekolah yang memiliki partisipasi aktif dalam 

pelestarian lingkungan. 

 

D. Siapa yang dapat berpartisipasi dalam UNNES Green School Ranking? 

UNNES GSR ditujukan bagi sekolah-sekolah yang berkomitmen dalam memajukan konservasi dan 

pelestarian lingkungan hidup melalui program-program yang dimilikinya. Peserta terbagi dalam 

dua kategori 

1. Kategori Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat. 

2. Kategori Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat. 

 

E. Apa manfaat mengikuti UNNES Green School Ranking? 

Bagi sekolah yang mendaftar dan mengikuti seluruh rangkaian UNNES GSR akan mendapatkan 

sejumlah manfaat, yakni 

 

1. Evaluasi diri atas keberhasilan program 

Dengan mengikuti pemeringkatan ini, sekolah akan mampu mengukur seberapa jauh 

program-program konservasi dan kepedulian lingkungan yang telah diterapkan selama ini. 

 

2. Pengakuan nasional 

Program pemeringkatan terbuka untuk diikuti oleh sekolah seluruh Indonesia. Dengan 

demikian hasil yang diperoleh akan dipublikasikan, sehingga sekolah akan mendapatkan 

pengakuan secara nasional tentang visi konservasi yang dimilikinya. 

 

3. Peningkatan kesadaran tentang permasalahan lingkungan 

Pemeringkatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran tentang arti penting konservasi 

dan pelestarian lingkungan di sekolah. Oleh karena itu dengan pemeringkatan, sekolah akan 

terdorong untuk mengimplementasikan secara lebih lanjut program yang berkait dengan 

konservasi dan lingkungan. 

 

4. Perubahan dan aksi sosial 

Setelah mengetahui keunggulan dan kelemahan penerapan program konservasi di sekolah, 

diharapkan akan ada perubahan dan aksi sosial yang lebih nyata. 
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5. Jejaring 

Dengan mengikuti pemeringkatan ini, sekolah yang memiliki kesamaan visi dalam hal 

konservasi dan pelestarian lingkungan akan saling terhubung. Dengan demikian, makin 

memudahkan antarsekolah untuk melakukan benchmarking atas program konservasi yang 

dikembangkannya.  
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INDIKATOR PENILAIAN DALAM UNNES GREEN SCHOOL RANKING 2021 
 

A. Apa saja Kriteria Penilaiannya? 

Kriteria penilaian terdiri atas enam aspek, yakni (1) tapak dan infrastruktur, (2) Energi dan 

Perubahan iklim, (3) Pengelolaan sampah, (4) pengelolaan air, (5) Transportasi, dan (6) Pendidikan 

dan kegiatan pendukung. Secara skematik, bobot masing-masing kriteria adalah sebagai berikut. 

 

 

Gambar 1 - Parameter Penilaian UNNES Green School Ranking 2021 

 

B. Bagaimana Jabaran masing-masing indikator pemeringkatan UNNES Green School Ranking? 

Isian parameter untuk pemeringkatan ini terdiri atas 60 pertanyaan. Rincian parameter adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 1 - Indikator dalam UNNES Green School Ranking 2021 

No Kriteria Indikator Skor 

1 Tapak dan Infrastruktur 

1.1 Rasio area terbuka terhadap total area 
sekolah 

4 

1.2 Jenis perkerasan ruang luar yang dominan 4 

1.3 Persentase jumlah ruang berpenghawaan 
alami penuh 

4 

1.4 Persentase jumlah ruang berpenghawaan 
kipas angin 

4 

1.5 Persentase jumlah ruang berpenghawaan AC   4 

1.6 Persentase jumlah ruang berpencahayaan 
alami (misalnya : jendela kaca, glassblock, 
genteng kaca) 

4 

1.7 Persentase jumlah ruang berpencahayaan 
buatan (lampu menyala terus) 

4 

1.8 Persentase jumlah ruang dengan tanaman 
indoor 

4 

1.9 Jenis keanekaragaman vegetasi 4 

1.10 Inventarisasi pohon (asal, tahun tanam, 
nama) 

4 
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1.11 Keberadaan kebun/lahan sekolah (kebun 
obat, kebun bibit, kebun sayur, hutan mini, 
green house) 

4 

1.12 Produk unggulan sekolah yang dihasilkan 
dalam hal biodiversitas 

4 

1.13 Peraturan tentang penataan lingkungan  4 

1.14 Kampanye tentang lingkungan dan 
biodiversitas 

4 

Subtotal 56 

2 
Energi dan Perubahan 

Iklim 

2.1 Upaya efisiensi penggunaan listrik 4 

2.2 Tren penggunaan energi listrik dalam 4 bulan 
terakhir 

4 

2.3 Penggunaan listrik rata-rata perbulan 4 

2.4 Kerjasama dengan instansi lain dalam hal 
pengembangan energi terbarukan di sekolah 

4 

2.5 Penugasan personil yg membawahi energi di 
sekolah 

4 

2.6 Mengikuti atau menyelenggarakan seminar 
(webinar) sekolah hemat energi  

4 

2.7 Peraturan tata kelola energi 4 

2.8 Kampanye peduli energi 4 

Subtotal 8 

3 Pengelolaan Sampah 

3.1 Pemilahan sampah di lingkungan sekolah 4 

3.2 Pengolahan sampah organik 
(ranting/daun/kayu) menjadi kompos 

4 

3.3 Pengolahan sampah anorganik 
(plastik/logam/kertas) 

4 

3.4 Pemanfaatan kembali (reuse) sampah organik 4 

3.5 Pemanfaatan kembali (reuse) sampah 
anorganik 

4 

3.6 Alat pengolahan sampah 4 

3.7 Armada pengangkut sampah 4 

3.8 Produk unggulan yang dihasilkan dalam hal 
pengelolaan sampah 

4 

3.9 Peraturan tata kelola sampah 4 

3.10 Kampanye peduli sampah 4 

Subtotal 10 

4 Pengelolaan Air 

4.1 Sumber air bersih (prioritas) 4 

4.2 Upaya efisiensi penggunaan air 4 

4.3 Ketersediaan bak penampung air hujan 4 

4.4 Sistem pengolahan air hujan 4 

4.5 Jumlah sumur resapan  4 

4.6 Jumlah biopori  4 

4.7 Ketersediaan prasarana drainase/selokan 
dalam area sekolah 

4 

4.8 Pemanfaatan sistem kontrol kualitas air 4 

4.9 Peraturan penggunaan air 4 

4.10 Kampanye hemat penggunaan air 4 

Subtotal 10 

5 Transportasi 
5.1 Persentase rata-rata mobil per hari 4 

5.2 Persentase rata-rata sepeda motor per hari 4 
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5.3 Persentase rata-rata sepeda per hari 4 

5.4 Persentase pejalan kaki tetap (termasuk 
pengguna kendaraan umum) 

4 

5.5 Media sosialiasi transportasi ramah 
lingkungan / budaya jalan kaki (poster, leaflet, 
banner dll) 

4 

5.6 Peraturan pembatasan penggunaan 
kendaraan pribadi 

4 

5.7 Peraturan penggunaan kendaraan  4 

5.8 Kampanye transportasi ramah lingkungan / 
jalan kali / bersepeda 

4 

Subtotal 80 

6 
Pendidikan dan 

Kegiatan Pendukung 

6.1 Mata Pelajaran (MP) berwawasan lingkungan 4 

6.2 Publikasi di sekolah terkait lingkungan 4 

6.3 Pengembangan materi pelajaran berkarakter 
konservasi/lingkungan 

4 

6.4 Peraturan sekolah tentang penyelamatan 
lingkungan 

4 

6.5 Jumlah judul buku yang berkaitan dengan 
lingkungan 

4 

6.6 Prestasi kesiswaan di bidang lingkungan 
dalam 3 tahun  

4 

6.7 Satuan tugas/tim/gugus di sekolah terkait 
lingkungan 

4 

6.8 Ekstrakurikuler siswa bercirikan  lingkungan 4 

6.9 Komunitas siswa bercirikan lingkungan 
dengan pembinaan intensif   

4 

6.10 Jumlah workshop/Seminar bertema 
lingkungan 

4 

Subtotal 10 

Total 240 
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TAHAPAN UNNES GREEN SCHOOL RANKING 2021 
 

A. Apa saja tahapan dalam UNNES Green School Ranking? 

Ada beberapa tahapan dalam UNNES Green School Ranking. Tahapan tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 

Gambar 2 - Tahapan Kegiatan UNNES Green School Ranking tahun 2021 

 

B. Bagaimana Cara Melakukan Pendaftaran? 

1. Untuk dapat mengisi parameter, pertama-tama peserta perlu mendaftarkan sekolahnya 

dalam http://gsr.unnes.ac.id  

 

Gambar 3 - Tampilan Muka pada saat pendaftaran 

 

Klik SIGN UP kemudian klik REGISTER untuk mendaftar, setelah itu sekolah akan diarahkan 

untuk melengkapi beberapa isian sebagai berikut. 

http://gsr.unnes.ac.id/
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Gambar 4 - Tampilan Saat melakukan proses pendaftaran 
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2. Setelah pendaftaran, peserta akan mendapatkan email pemberitahuan dari UNNES yang 

berisi tentang konfirmasi pendaftaran sekaligus password yang digunakan untuk login ke 

dalam sistem. Untuk dapat mengisi parameter, peserta menggunakan user berupa alamat 

email dan password sesuai dengan yang telah didaftarkan pada saat pendaftaran. 

 

Gambar 5 - Tampilan Email Verifikasi Pendaftaran 

 

3. Setelah mendapatkan password, peserta dapat mulai masuk ke dalam sistem. Tampilan sistem 

adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 6 - Tampilan halaman sistem setelah peserta sign in 

Untuk dapat mengisi parameter, peserta melakukan klik pada tiap-tiap indikator yang 

terdapat di bagian kiri, meliputi 

a. Tapak dan infrastruktur 

b. Energi dan perubahan iklim 

c. Sampah 

d. Air 

e. Transportasi 

f. Pendidikan dan kegiatan pendukung 
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4. Setelah memasuki sistem, peserta mengisi parameter dengan mengisi data atau memilih 

pilihan yang sudah disediakan. Klik ikon  untuk dapat memasukkan isian.  

 

Gambar 7 - Tampilan ketika peserta memilih salah satu indikator 

5. Pada tiap parameter, peserta diharapkan mengunggah file yang mendukung jawaban. Jika 

telah mengisi klik simpan agar data terekam oleh sistem. Setelah itu peserta dapat melanjutan 

pengisian selanjutnya. 

 

 

Gambar 8 - Tampilan isian parameter dan unggah dokumen 

 

 

C. Bagaimana Kuesioner UNNES Green School Ranking? 

Kuesioner untuk UNNES Green School Ranking terdiri atas 60 isian. Berikut adalah penjabaran tiap 

isian secara rinci. 

1. Tapak dan Infrastruktur 

1.1 Rasio area terbuka terhadap total area sekolah 

Rasio area terbuka hijau terhadap total area sekolah adalah perbandingan luas area terbuka 

hijau dan total area sekolah dikalikan 100%. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] <20%        

[2] 20%-35%       

[3] >35%-50%       

[4] >50% 
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1.2. Jenis perkerasan ruang luar yang dominan 

Perkerasan ruang luar adalah elemen yang dipasang di luar area terbangun dengan tujuan 

menutup permukaan tanah untuk mendukung fungsi luar seperti akses( (jalan), parkir, dan 

fungsi luar lainnya. Jenis perkerasan luar adalah beton, aspal, dan paving dan grassblok. Di 

beberapa kondisi yang ada, sekolah juga membiarkan ruang luar dalam kondisi masih 

bertanah. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Beton        

[2] Aspal              

[3] Paving            

[4] Grass blok /Tanah 

 

1.3 Persentase jumlah ruang berpenghawaan alami penuh 

Ruang berpenghawaan alami penuh adalah ruang yang menggunakan 100% penghawaan 

dengan memasukkan hawa alami melalui media bukaan (jendela hidup, rooster, krepyak, 

bouvenlight). Persentase jumlah dihitung berdasarkan pembagian ruang berpenghawaan 

alami penuh terhadap jumlah ruang keseluruhan dikalikan 100%. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] < 10%       

[2] 10%-30%       

[3] > 30%-50%     

[4] > 50% 

 

1.4 Persentase jumlah ruang berpenghawaan kipas angin 

Ruang berpenghawaan kipas angin menggunakan kipas angin sebagai sarana untuk 

membantu penghawaan alami yang belum memenuhi kenyamanan suhu ruang. Persentase 

jumlah dihitung berdasarkan pembagian ruang berpenghawaan kipas angin terhadap jumlah 

ruang keseluruhan dikalikan 100%. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] > 60          

[2] >40%-60%     

[3] 20%-40%         

[4] < 20% 

 

 

1.5 Persentase jumlah ruang berpenghawaan AC 

Ruang berpenghawaan AC menggunakan AC sebagai sarana pengganti penghawaan alami. 

Persentase jumlah dihitung berdasarkan pembagian ruang berpenghawaan AC terhadap 

jumlah ruang keseluruhan dikalikan 100%. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] > 40          

[2] >25%-40%     

[3] 10%-25%         

[4] < 10% 
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1.6 Persentase jumlah ruang berpencahayaan alami (misalnya : jendela kaca, glassblock, 

genteng kaca) 

Ruang berpencahayaan alami adalah ruang yang sering menggunakan pencahayaan dari 

matahari/ pantulan langit melalui media bukaan (jendela kaca, glassblock, genteng kaca). 

Persentase jumlah dihitung berdasarkan pembagian ruang berpencahayaan alami terhadap 

jumlah ruang keseluruhan dikalikan 100%. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] < 20%       

[2] 20%-40%       

[3] > 40%-60%      

[4] > 60% 

 

1.7 Persentase jumlah ruang berpencahayaan buatan (lampu menyala terus) 

Ruang berpencahayaan alami penuh adalah ruang yang menggunakan 100% pencahayaan 

buatan (lampu). Persentase jumlah dihitung berdasarkan pembagian ruang berpencahayaan 

buatan penuh terhadap jumlah ruang keseluruhan dikalikan 100%. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] > 60          

[2] >40%-60%     

[3] 20%-40%        

[4] < 20% 

 

1.8 Persentase jumlah ruang dengan tanaman indoor 

Ruang dengan kelengkapan tanaman indoor bermedia pot. Persentase jumlah dihitung 

berdasarkan pembagian ruang bertanaman indoor terhadap jumlah ruang keseluruhan 

dikalikan 100%. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] < 5%       

[2] 5%-10%       

[3] > 10% - 20%   

[4] > 20% 

 

1.9 Jenis keanekaragaman vegetasi 

Vegetasi adalah tanaman-tanaman yang tersedia di seluruh kawasan sekolah, baik berupa 

pohon maupun non pohon. Inventarisasi kenakeragaman vegetasi menjadi tolok ukur 

ketersediaan vegetasi dalam jenis, sebaran tempat, dimensi, usia dsb, 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] <5           

[2] 5 – 10           

[3] >10 – 20           

[4] >20 
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1.10 Inventarisasi pohon (asal, tahun tanam, nama) 

Inventarisasi pohon merupakan upaya pencatatan koleksi tanaman berpohon berdasarkan 

nama, asal, tahun tanam, diameter 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada   

[2] Draft   

[3] Dokumen    

[4] Masuk Sistem Informasi 

 

1.11 Keberadaan kebun/lahan sekolah (kebun obat, kebun bibit, kebun sayur, hutan mini, 

green house) 

Kebun sekolah adalah lahan yang dimanfaatkan untuk fungsi utama ekologis dan fungsi 

tambahan lainnya (obat, sayur dll). 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada    

[2] Terbengkalai   

[3] Terawat dan tidak aktif     

[4] Terawat dan aktif 

 

1.12 Produk unggulan sekolah yang dihasilkan dalam hal biodiversitas 

Produk unggulan sekolah dalam biodiversitas adalah produk yang dihasilkan dari olahan 

tanaman/vegetasi yang ada di lingkungan sekolah. Pengolahan dilakukan oleh sekolah 

secara mandiri dan memiliki nilai secara ekonomi maupun pengembangan ilmu 

pengetahuan 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada                     

[2] Ada. 

 

1.13 Peraturan tentang penataan lingkungan 

Peraturan penataan lingkungan adalah peraturan dalam rangka mengatur upaya strategis 

dalam penataan sarana prasarana lingkungan sekolah 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada    

[2] Draft      

[3] Dokumen     

[4] Tersosialisasi (banner, poster, stiker dll) 

 

1.14 Kampanye tentang lingkungan dan biodiversitas 

Kampanye tentang lingkungan dan biodiviersitas adalah kegiatan yang diselenggarakan 

sekolah guna mendorong kesadaran untuk mencintai lingkungan dan biodiversitas dalam 

berbagai dokumen dan media publikasi (banner, poster, stiker dll) 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada    

[2] Draft      

[3] Dokumen     

[4] Tersosialisasi (banner, poster, stiker dll) 
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2. Energi dan Perubahan Iklim 

2.1 Upaya efisiensi penggunaan listrik 

Efisiensi listrik mempunyai tujuan untuk mengurangi jumlah listrik yang dibutuhkan dalam 

menggunakan sebuah peralatan listrik. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk efisiensi 

listrik diantaranya penggunaan peralatan listrik hemat energi, penggunaan peralatan listrik 

yang dilengkapi kontrol otomatis, SOP/tata tertib/batasan penggunaan peralatan listrik, 

desain bangunan/rumah dan pemanfaatan sistem manajeman energi untuk memonitor dan 

mengontrol panggunaan listrik. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada    

[2] Kontrol meter   

[3] Pembatasan penggunaan alat listrik   

[4] Alat listrik hemat energi 

 

2.2 Tren penggunaan energi listrik dalam 4 bulan terakhir 

Sistem monitoring yang digunakan dapat menunjukkan data penggunaan listrik dalam 4 

bulan terakhir. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui tren penggunaan listrik dan 

selanjutnya juga dapat digunakan untuk memprediksi tren penggunaan listrik kedepannya. 

Untuk mendapatkan tren dapat menggunaan tool excel dan tool lainnya. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Meningkat    

[2] Cenderung tetap   

[3] Sedikit menurun    

[4] Menurun signifikan 

 

2.3 Penggunaan listrik rata-rata perbulan 

Penggunaan listrik per-bulan dapat dihitung melalui meteran listrik yang sudah terpasang. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak tersedia data        

[2] Tersedia data 

 

2.4 Kerjasama dengan instansi lain dalam hal pengembangan energi terbarukan di sekolah 

Kerjasama dengan instansi lain dapat dilakukan dengan perguruan tinggi, sekolah lain, 

perusahaan swasta, BUMD, BUMN untuk mengembangkan energi terbarukan disekolah. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada                     

[2] Ada. 

 

2.5 Penugasan personil yg membawahi energi di sekolah 

Penugasan personil dilakukan untuk mendukung ketersediaan, pemeliharaan, perbaikan-

perbaikan jika ada permasalahan serta pengembangan-pengembangan terkait listrik 

disekolah. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada      

[2] Sebagai tugas sampingan saja   

[3] Melekat tata usaha bagian sarpras    

[4] Personil khusus (tim henat energi) 
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2.6 Mengikuti atau menyelenggarakan seminar (webinar) sekolah hemat energi 

Seminar-seminar yang diadakan oleh sekolah yang dilakukan baik secara daring maupun 

luring untuk mendukung program penghematan energi dengan menghadirkan narasumber 

dari staf sekolah, perguruan tinggi, PLN dan instansi lain. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada program    

[2] Ada rencana    

[3] Terlaksana 1 kali    

[4] Terlaksana lebih 1 kali 

 

2.7 Peraturan tata kelola energi 

Peraturan tata kelola energi bertujuan untuk memberikan panduan dalam penyediaan, 

pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan energi listrik sekolah 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada    

[2] Draft      

[3] Dokumen    

[4] Tersosialisasi (banner, poster, stiker dll) 

 

2.8 Kampanye peduli energi 

Kampanya peduli energi dilakukan untuk mengajak warga sekolah dan masyarakat untuk 

meningkatkan kepedulian dalam menggunakan energi listrik. Kegiatan kampanye dapat 

berupa pembagian brosur, iklan, pentas seni peduli energi dan lainn-lain 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada    

[2] Draft      

[3] Dokumen     

[4] Tersosialisasi (banner, poster, stiker, car freeday dll) 

 

3. Pengelolaan Sampah 

3.1 Pemilahan sampah di lingkungan sekolah 

Pemilahan sampah merupakan kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai 

dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampahnya. Isikan durasi (selang waktu) jadwal 

dilakukannya kegiatan pemilahan sampah di lingkungan sekolah Saudara. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] >per bulan/keg.  

[2] 2-3 minggu/keg     

[3] 1 minggu/keg    

[4] 1-3 hari/keg 
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3.2 Pengolahan sampah organik (ranting/daun/kayu) menjadi kompos 

Pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah yang didefinisikan sebagai 

proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah 

sampah. Salah satu jenis pengolahan sampah organik adalah mengubahnya menjadi 

kompos.  Adapun pengertian kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari 

campuran bahan-bahan (sampah) dengan bantuan mikroba dalam kondisi lingkungan yang 

hangat, lembap, baik secara aerobik maupunanaerobik. Sampah organik yang dikumpulkan 

sekolah, dapat dijadikan bahan baku pembuatan kompos. Isikan kegiatan pembuatan 

kompos dari sampah organik yang dilakukan pihak sekolah. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] >3 bulan/keg.   

[2] 2-3 bulan/keg     

[3] 1 bulan/keg     

[4] <1 bulan/keg 

 

3.3 Pengolahan sampah anorganik (plastik/logam/kertas) 

Pengolahan sampah anorganik di sekolah melibatkan proses pemilahan, pengumpulan, dan 

pembuangan sampah. Jenis sampah anorganik (plastik/logam/kertas) yang dikumpulkan 

sekolah, dapat dimanfaatkan (diolah) menjadi produk lain. Pengolahan sampah anorganik, 

meliputi beberapa cara, yaitu reduce,reuse, dan recycle. Isikan kegiatan pengolahan sampah 

anorganik yang dilakukan pihak sekolah. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] >3 bulan/keg.   

[2] 2-3 bulan/keg     

[3] 1 bulan/keg     

[4] <1 bulan/keg 

 

3.4 Pemanfaatan kembali (reuse) sampah organik 

Reuse adalah pemakaian kembali barang-barang yang dapat digunakan kembali. Reuse 

merupakan salah satu bagian untuk menuju go green. Memanfaatkan sampah organik 

dengan menggunakannya kembali untuk keperluan lainnya. Jenis sampah organik yang 

dikumpulkan sekolah, sebagian dapat dimanfaatkan kembali. Isikan kegiatan pemanfaatan 

kembali sampah anorganik yang dilakukan pihak sekolah. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada    

[2] Sebagian     

[3] penuh    

[4] penuh dan dikembangkan 
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3.5 Pemanfaatan kembali (reuse) sampah anorganik 

Reuse adalah pemakaian kembali barang-barang yang dapat digunakan kembali. Reuse 

merupakan salah satu bagian untuk menuju go green. Memanfaatkan sampah anorganik 

atau barang yang sudah tidak terpakai dengan menggunakannya kembali untuk keperluan 

lainnya. Jenis sampah anorganik yang dikumpulkan sekolah, sebagian dapat dimanfaatkan 

kembali. Isikan kegiatan pemanfaatan kembali sampah anorganik yang dilakukan pihak 

sekolah. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada     

[2] Sebagian     

[3] penuh    

[4] penuh dan dikembangkan 

 

3.6 Alat pengolahan sampah 

Untuk mengolah sampah organik dan anorganik dibutuhkan berbagai macam alat pengolah 

sampah. Alat pengolah sampah dapat berupa alat untuk mengambil sampah, memindahkan 

sampah, mengumpulkan sampah, maupun mengubah bentuk sampah (seperti takakura, 

jumbleng kompos, dsb). Isikan alat pengolahan sampah yang dimiliki pihak sekolah. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada     

[2] Ada dan tidak beroperasi   

[3] Ada dengan operasional kurang optimal   

[4] Ada dengan operasional optimal 

 

3.7 Armada pengangkut sampah 

Disamping alat untuk mengolah sampah, dibutuhkan juga armada pengangkut sampah 

dalam sistem pengelolaan sampah. Isikan kepemilikan armada pengangkut sampah (organik 

dan anorganik) yang dimiliki pihak sekolah, baik yang berbantu mesin maupun tidak. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada     

[2] ada dan tidak beroperasi   

[3] ada dengan operasional kurang optimal    

[4] ada dengan operasional optimal 

 

3.8 Produk unggulan yang dihasilkan dalam hal pengelolaan sampah 

Berdasarkan pengolahan sampah yang dilakukan pihak sekolah dengan konsep 3R, isikan 

apakah pihak sekolah memiliki produk unggulan, baik untuk sampah organik maupun 

anorganik. Sebutkan produk unggulan tersebut secara lengkap, disertai bukti. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada                      

[2] Ada. 
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3.9 Peraturan tata kelola sampah 

Tata kelola sampah merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, dan aturan, yang 

mempengaruhi pengelolaan sampah pada suatu institusi (sekolah). Tata kelola sampah juga 

menjelaskan hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta 

tujuan pengelolaan sampah, seperti unsur pimpinan, guru, siswa, dan penjaga sekolah. 

Isikan apakah pihak sekolah memiliki peraturan tata kelola sampah. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada   

[2] Draft      

[3] Dokumen     

[4] Tersosialisasi (banner, poster, stiker dll) 

 

3.10 Kampanye peduli sampah 

Kampanye peduli sampah merupakan kegiatan untuk mengajak para pihak lebih peduli 

mengelola sampah. Sekolah harus mampu menjadi tempat yang menyenangkan untuk 

belajar tentang kepedulian terhadap sampah, baik bagi warga sekolah maupun warga sekitar 

sekolah. Isikan apakah pihak sekolah memiliki kegiatan kampanye peduli sampah, baik bagi 

warga sekolah maupun warga sekitar sekolah. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada    

[2] Draft      

[3] Dokumen     

[4] Tersosialisasi (banner, poster, stiker, car feeday dll) 

 

4. Pengelolaan Air 

4.1 Sumber air bersih (prioritas) 

Sumber air bersih merupakan sumber yang digunakan untuk mendapatkan air bersih di 

lingkungan sekolah. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Sumur dalam    

[2] Sumur dangkal     

[3] PDAM         

[4] Alternatif (air hujan/ sungai) 

 

4.2 Upaya efisiensi penggunaan air 

Upaya efisiensi penggunaan air merupakan usaha yang dilakukan untuk melakukan 

penghematan air, baik dilakukan dengan kebijakan, kegiatan, pengabdian, atau jenis usaha 

lainnya. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Peringatan        

[2] Kontrol meteran    

[3] Batasan kuota   

[4] Otomatisasi 
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4.3 Ketersediaan bak penampung air hujan 

Bak penampungan air hujan berfungsi menampung air hujan agar tidak langsung terbawa 

arus. Tujuannya adalah memanfaatkan air hujan untuk penyiraman atau kebutuhan lainnya. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] < 50 liter           

[2] 50 – 200 liter        

[3]  >200-300 liter   

[4] > 300 liter 

 

4.4 Sistem pengolahan air hujan 

System pengolahan air hujan merupakan upaya yang dilakukan sekolah dalam mengelola air 

hujan dan memanfaatkannya. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak tersedia   

[2] Langsung pakai     

[3] Dengan pengendapan   

[4] Dengan filtrasi 

 

4.5 Jumlah sumur resapan 

Sumur resapan merupakan suatu upaya untuk meresapkan air hujan dalam rangka 

menambah cadangan air tanah. Sumur resapan dapat berfungsi untuk mencegah penurunan 

tanah, mengurangi genangan banjir dan aliran air di permukaan tanah, mengurangi 

meluasnya penyusupan/instrusi laut ke arah daratan, menambah potensi air tanah. Sumur 

resapan merupakan sistem resapan buatan, yang dapat menampung air hujan akibat dari 

adanya penutupan tanah oleh bangunan berupa lantai bangunan maupun dari halaman yang 

diplester. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] 1      

[2] 2            

[3] 3          

[4] >3 

 

4.6 Jumlah biopori 

Biopori biasa juga disebut dengan lubang resapan biopori merupakan lubang yang dibuat 

tegak lurus ke dalam tanah. Lubang ini memiliki diameter antara 10-30 cm dan tidak memiliki 

muka air tanah dangkal. Lubang tersebut kemudian diisi dengan sampah organik yang 

memiliki fungsi sebagai makanan makhluk hidup yang ada di tanah, seperti cacing dan akar 

tumbuhan. Pembuatan biopori juga memiliki tujuan agar kita memperoleh manfaat, antara 

lain (1) mengurangi sampah organik, (2) menyuburkan tanah, (3) membantu mencegah 

terjadinya banjir, (4) mempengaruhi jumlah air tanah. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] < 5    

[2] 5 – 10     

[3] >10-15   

[4] > 15 
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4.7 Ketersediaan prasarana drainase/selokan dalam area sekolah 

Selokan yang baik adalah selokan yang dapat mengalirkan air dengan baik dan tidak 

terhambat. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] tidak tersedia            

[2] tersedia < 30%           

[3] tersedia 30%-50%      

[4] tersedia >50% 

 

4.8 Pemanfaatan sistem kontrol kualitas air 

sistem kontrol kualitas air digunakan sebagai upaya menjaga kualitas air. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada                      

[2] Ada 

 

4.9 Peraturan penggunaan air 

Peraturan penggunaan air dapat berupa kebijakan atau aturan-aturan praktis yang dapat 

menjadi sarana konservasi air. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada    

[2] Draft      

[3] Dokumen     

[4] Tersosialisasi (banner, poster, stiker dll) 

 

4.10 Kampanye hemat penggunaan air 

Kampanye hemat penggunaan air merupakan salah satu upaya konservasi air dengan 

membuat himbauan dengan poster, liflet, dll. di berbagai media. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada    

[2] Draft      

[3] Dokumen    

[4] Tersosialisasi (banner, poster, stiker, car freeday dll) 

 

5. Transportasi 

5.1 Persentase rata-rata mobil per hari 

Jumlah rata-rata mobil per hari adalah jumlah rata-rata mobil guru/karyawan yang 

memasuki kawasan sekolah setiap hari. Masa perhitungan optimal adalah dalam masa 1 

bulan aktif. Perhitungan persentasi adalah jumlah rata-rata mobil guru/karyawan yang 

masuk sekolah dibagi jumlah guru/ karyawan dikali 100%. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] > 40    

[2] >25%-40%     

[3] 10%-25%         

[4] < 10% 
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5.2 Persentase rata-rata sepeda motor per hari 

Jumlah rata-rata sepeda motor per hari adalah jumlah rata-rata sepeda seluruh populasi 

sekolah yang memasuki kawasan sekolah setiap hari. Masa perhitungan optimal adalah 

dalam masa 1 bulan aktif. Perhitungan persentasi adalah jumlah rata-rata mobil 

guru/karyawan yang masuk sekolah dibagi jumlah guru/ karyawan dikali 100%. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] > 60     

[2] >40%-60%     

[3] 20%-40%         

[4] < 20% 

 

5.3 Persentase rata-rata sepeda per hari 

Jumlah rata-rata sepeda per hari adalah jumlah rata-rata sepeda yang memasuki kawasan 

sekolah setiap hari. Perhitungan berdasarkan kondisi normal dalam jangka masa aktif 

sekolah. Masa perhitungan optimal adalah dalam masa 1 bulan aktif. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] < 5%    

[2] 5%-10%       

[3] > 10%-20%     

[4] > 20% 

 

5.4 Persentase pejalan kaki tetap (termasuk pengguna kendaraan umum) 

Pejalan kaki adalah populasi sekolah yang memasuki kawasan sekolah dengan berjalan kaki. 

Dalam hal ini, pengguna kendaraan umum dan antar jemput (yang tidak masuk Kawasan 

sekolah) dapat dihitung sebagai pejalan kaki. Pejalan kaki bukan dihitung ketika beraktivitas 

dengan berjalan kaki di dalam sekolah. Perhitungan berdasarkan kondisi normal dalam 

jangka masa aktif sekolah. Masa perhitungan optimal adalah dalam masa 1 bulan aktif. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] < 10%  

[2] 10%-30%       

[3] > 30%-50%     

[4] > 50% 

 

5.5 Media sosialiasi transportasi ramah lingkungan / budaya jalan kaki (poster, leaflet, banner 

dll) 

Media sosialisasi budaya berjalan kaki/menggunakan transportasi ramah 

lingkungan/transportasi umum yang ada di lingkungan sekolah dapat berupa poster, leaflet, 

banner, dll yang dapat dibaca oleh warga sekolah. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] 1        

[2] 2              

[3] 3             

[4] >3 
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5.6 Peraturan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi 

Kondisi ketersediaan peraturan sekolah terkait pembatasan penggunaan kendaraan 

bermotor pribadi. Peraturan berisi upaya untuk membatasi kendaraan pribadi memasuki 

kawasan sekolah. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada    

[2] Draft      

[3] Dokumen     

[4] Tersosialisasi (banner, poster, stiker dll) 

 

5.7 Peraturan penggunaan kendaraan 

Kondisi ketersediaan peraturan sekolah terkait sistem transportasi di dalam sekolah yang 

mengatur keamanan dan ketertiban kendaraan, sistem parkir, dan pejalan kaki. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada    

[2] Draft      

[3] Dokumen     

[4] Tersosialisasi (banner, poster, stiker dll) 

 

5.8 Kampanye transportasi ramah lingkungan / jalan kali / bersepeda 

Kondisi ketersediaan dokumen untuk mengkampanyekan budaya berjalan 

kaki/bersepeda/menggunakan transportasi ramah lingkungan. Kampanye dapat berupa 

leaflet, poster, di berbagai media. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada    

[2] Draft      

[3] Dokumen     

[4] Tersosialisasi (banner, poster, stiker, car freeday dll) 

 

6. Pendidikan dan Kegiatan Pendukung 

6.1 Mata Pelajaran (MP) berwawasan lingkungan 

Jumlah mata pelajaran yang di dalamnya berkaitan dengan lingkungan adalah mata 

pelajaran yang berisi materi tentang  wawasan, pengetahuan, contoh-contoh praktis, uraian, 

penjelasan tentang penyelamatan, fungsi, manfaat  limenjaga, merawat, pentingnya  

lingkungan bagi kehidupan 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada data     

[2] Ada data 

 

6.2 Publikasi di sekolah terkait lingkungan 

Publikasi bertema lingkungan adalah artikel, puisi, gambar-gambar, poster, liflet, stiker yang 

ditulis oelh guru maupun siswa. 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada    

[2] Draft      

[3] Dokumen     

[4] Tersosialisasi (banner, poster, stiker, koran) 
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6.3 Pengembangan materi pelajaran berkarakter konservasi/lingkungan 

Pengembangan materi yang dimaksud adalah ata-data adanya pengembangan materi 

(inovasi, kreatifitas guru maupun siswa) yang berkarakter konservasi /lingkungan 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada    

[2] Draft      

[3] Dokumen     

[4] Tersosialisasi (buku ajar, modul) 

 

6.4 Peraturan sekolah tentang penyelamatan lingkungan 

Peraturan, edaran, seruan oleh pimpinan sekolah  yang berisi tentang penyelamatan 

lingkungan 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada    

[2] Draft     

[3] Dokumen     

[4] Tersosialisasi (banner, poster, stiker dll) 

 

6.5 Jumlah judul buku yang berkaitan dengan lingkungan 

Jumlah  dan nama judul buku yang membahas di dalamnya terkait dengan lingkungan 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] <10    

[2] 10-30    

[3] >30-50     

[4] >50 

 

6.6 Prestasi kesiswaan di bidang lingkungan dalam 3 tahun 

Prestasi yang diraih pernah siswa di bidang lingkungan beserta jenjang prestasi misalnya 

tingkat sekolah, wilayah, dabin, kecamatan, kabupaten, propinsi, nasional maupun 

internasional 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] <2      

[2] 2-3        

[3] 4-5           

[4] >5 

 

6.7 Satuan tugas/tim/gugus di sekolah terkait lingkungan 

Satuan tugas adalah kelompok yang diberi tugas khusus dalam mengawal masalah-masalah  

lingkungan di sekolah 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada             

[2] Ada 
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6.8 Ekstrakurikuler siswa bercirikan  lingkungan 

Kegiatan ekstarkurikuler yang mendukung program kelestarian, inovasi-inovasi dan 

kretaifitas bidang llingkungan 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada    

[2] Embrio      

[3] Tingkat sekolah   

[4] Berperan dalam kegiatan luar sekolah 

 

6.9 Komunitas siswa bercirikan lingkungan dengan pembinaan intensif 

Kelompok-kelompok siswa yang berkegiatan di bidang lingkungan 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] Tidak ada              

[2] ada 

 

6.10 Jumlah workshop/Seminar bertema lingkungan 

Kegiatan ilmiah bertema lingkungan yang pernah diikuti oleh staf pengajar maupun siswa 

Pilih salah satu jawaban di bawah: 

[1] 0       

[2] 1        

[3] 2           

[4] >2 

 

 


