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Konferensi internasional 
diselenggarakan oleh Pro
gram Studi Manajemen Fa
kultas Ekonomi dan Bisnis
UMY bekerja sama dengan 
Universiti Sains Islam Ma
laysia (USIM), Tamkang Uni- 
versity Taiwan dan Khon 
Kaen University Thailand.

Sebelumnya ICoMS 2017 
telah dibuka Rektor UMY Dr 
Ir Gunawan Budiyanto MP. 
Rektor juga meresmikan pro
gram studi Internasional bagi 
Manajemen, yaitu IMaBs (In
ternational Program of Mana
gement and Business).

Untuk itu menurutnya, di
butuhkan sebuah sistem yang 
bisa mengatur keberlanjutan 
perusahaan secara efisien, na
mun tetap memperhatikan as
pek lingkungan. Green Mana
gement System sendiri menu
rutnya merupakan seperang
kat proses standar dan praktik 
yang membantu perusahaan 
untuk meningkatkan keber- 
lanjutannya dengan meren
canakan, melakukan, meng

evaluasi dan mengatur kebi
jakan lingkungan.

Menurutnya, terdapat tiga 
level dalam penerapan sistem 
green management oleh se
buah perusahaan. Yaitu pe
ngembangan aturan lingkung
an, perencanaan sistem untuk 
penerapan aturan, dan pener
apannya dalam praktik.

"Aturan harus berisi ten
tang komitmen perusahaan 
untuk fokus pada lingkungan. 
Pada level kedua, rencanakan 
sistem pada perusahaan. Dan 
ketiga adalah penerapannya," 
lanjutnya.

Di dunia internasional, pe
ngembangan konsep ini bukan 
merupakan barang baru. 
Beberapa negara telah mene

rapkan green management se
bagai rencana jangka panjang 
mereka concem terhadap ling
kungan.

"Tiongkok telah menerap
kan konsep green management 
dan menetapkan sebagai salah 
satu isi dari rencana panjang 
dua puluh lima tahun untuk 
pembangunan ekonomi dan 
sosial.

"Malaysia juga membentuk 
green growth, yakni istilah 
untuk menggambarkan jalur 
pertumbuhan ekonomi yang 
menggunakan sumber daya 
alam secara berkelanjutan, 
sebagai paradigma funda
mental pembangunan ekono
mi 2020," jelasnya mencon
tohkan. (Fsy)-a
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