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 Dalam tujuan kelima belas pembangunan berkelanjutan, dinya-
takan melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan eko-
sistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara lestari, 
menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta 
menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Tujuan ini kemudi-
an dijabarkan menjadi 12 target yang dapat dicapai. Target pertama 
adalah, pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi, dan peman-
faatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta 
jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, 
pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan 
perjanjian internasional. Target kedua menyatakan, pada tahun 2020, 
meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara 
berkelanjutan, menghentikan penggundulan hutan, merestorasi hutan 
yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan penghijauan 
dan reboisasi secara global. Adapun target ketiga menyatakan, meng-

hentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk 
lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha 
mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi pada tahun 2020. 
Target keempat menyatakan, diharapkan pada tahun 2030, menjamin 
pelestarian ekosistem pegunungan termasuk keanekaragaman hayat-
inya, dalam rangka meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat 
yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. 

 Dalam target kelima dinyatakan, untuk melakukan tindakan 
cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, meng-
hentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, 
melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah. 
Dilanjutkan dengan target keenam, yakni meningkatkan pembagian 
keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya 
genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya 

tersebut, seusia kesepakatan internasional. Target ketujuh, melakukan 
tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis 
flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan 
pasokan produk alam liar secara ilegal. Target kedelapan adalah, pada 
tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah 
masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari spesies asing 
invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau mem-
berantas spesies asing invasif prioritas. Target kesembilan menyatakan, 
pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keane-
karagaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses 
pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.
 
 Dalam target kesepuluh dinyatakan, untuk memobilisasi dan 
meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua 
sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati 

dan ekosistem secara berkelanjutan. Dilanjutkan dengan target kese-
belas, yaitu memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan 
pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berke-
lanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkem-
bang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian 
dan reboisasi. Target terakhir dari tujuan ke-15 mengenai Life on Land 
ini, adalah meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi 
perburuan dan perdagangan spesies yang dilindungi, termasuk dengan 
meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mewujudkan peluang 
mata pencaharian yang berkelanjutan.
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 Dalam tujuan kelima belas pembangunan berkelanjutan, dinya-
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sistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara lestari, 
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yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. 
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cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, meng-
hentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, 
melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah. 
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keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya 
genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya 

tersebut, seusia kesepakatan internasional. Target ketujuh, melakukan 
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masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari spesies asing 
invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau mem-
berantas spesies asing invasif prioritas. Target kesembilan menyatakan, 
pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keane-
karagaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses 
pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.
 
 Dalam target kesepuluh dinyatakan, untuk memobilisasi dan 
meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua 
sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati 

dan ekosistem secara berkelanjutan. Dilanjutkan dengan target kese-
belas, yaitu memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan 
pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berke-
lanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkem-
bang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian 
dan reboisasi. Target terakhir dari tujuan ke-15 mengenai Life on Land 
ini, adalah meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi 
perburuan dan perdagangan spesies yang dilindungi, termasuk dengan 
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mata pencaharian yang berkelanjutan. Prof Dr. Norbert Gruenwald dari Wismar University of Applied Scienc-

es, Jerman saat menyampaikan  pidatonya

 Melalui program pembelajaran, ITS dalam mewujudkan tujuan 
ke-15 ini berkontribusi  dengan memfasilitasi penyelenggaraan konfer-
ensi internasional Sustainable Island Development Initiatives (SIDI) di 
ITS pada 2-3 September 2019. Konferensi dengan tema Empowering 
Small Islands in A Sustainable Way ini mengundang Staf Ahli Kementeri-
an Pariwisata Republik Indonesia Laksamana Tentara Nasional Indone-
sia (Purn.) Prof Dr. Marsetio MM, Kepala Badan Penelitian dan Sumber 
Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Prof. Ir Sjarief 
Widjaja Ph .D. FRINA, perwakilan dari Wismar University of Applied 
Sciences Prof. Dr. Norbert Gruenwald, dan perwakilan dari Technische 
Universitat Berlin Prof. Raoul Bunschoten.) sebagai keynote speaker. 
Dalam konferensi ini tidak hanya membahas bagaimana pengemban-
gan pulau kecil di pesisir pantai dan lautnya, tetapi juga pengembangan 
dan pemberdayaan masyarakat di bagian daratannya.



 Dalam mewujudkan tujuan ke-15 sdgs, ITS melakukan banyak 
kontribusi yang salah satunya ditunjukkan melalui fasilitas-fasilitas di 
ITS, seperti Taman dan Hutan Kampus.  Taman dan hutan kampus mer-
upakan suatu bentuk kepedulian ITS dalam menjaga, melindungi, dan 
merestorasi ekosistem yang ada di kampus ITS. Kawasan hutan dengan 
luas sekitar 854.721 m2 (51% dari luas total kampus ITS) ini diren-
canakan berfungsi  sebagai kawasan resapan air, kawasan lindung 
pelestarian plasma nutfah, juga dimanfaatkan sebagai wahana peneli-
tian biodiversitas (keanekaragaman hayati) bagi mahasiswa dan dosen; 
serta sebagai kawasan olah raga/ rekreasi bagi masyarakat kampus 
maupun masyarakat sekitarnya. Di sisi lain, kawasan ini juga dipergu-
nakan sebagai media pembelajaran mahasiswa tentang arti penting 
lingkungan tata hijau di wilayah perkotaan.

 Selain itu, ITS juga memiliki program ITS Urban Farming, ITS 
Urban Farming merupakan wujud kontribusi ITS dalam membantu dan 
merespon pengembangan teknologi pertanian untuk membantu 
pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terutama masyarakat kota, 
serta bentuk upaya ITS dalam memulihkan dan memaksimalkan poten-
si lahan yang ada. Saat ini Urban Farming ITS telah berkembang menja-
di sarana edukasi/pelatihan civitas akademika (dosen, karyawan dan 
mahasiswa) dan masyarakat. Lahan percontohan urban farming ini akan 
dijadikan sebagai tempat belajar bersama antara dosen, mahasiswa 
dan masyarakat tentang pertanian berkelanjutan dan bioteknologi 
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yang dapat mendukung penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan 
dan pembangunan ekonomi di ranah pertanian. Tak hanya itu,  urban 
Farming ITS juga memproduksi sayuran dan buah organik untuk dikon-
sumsi oleh civitas akademika dan masyarakat sekitar, yang diberi nama 
produk "SayOr ITS", yang merupakan singkatan dari Sayur Organik ITS. 
Urban Farming ITS, selain menyediakan sayuran dan buah organik 
sehari-hari untuk keluarga-keluarga sekitar kampus secara rutin, juga 
berperan sebagai sarana promosi citra institusi akan kesadaran 
lingkungan. Melalui Urban Farming, ITS ingin memperluas sarana edu-
kasi lingkungan dengan contoh-contoh nyata di lapangan bagaimana 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan 
pertanian ramah lingkungan.

 Wujud kontribusi ITS juga ditunjukkan melalui bangunan penun-
jang kegiatan yang ada di ITS, salah satunya adalah Grha ITS. Grha ITS 
dibangun di hamparan tanah yang sangat luas dengan memperhatikan 
resapan air yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya waduk di Grha 
ITS. Waduk ini sebagai wadah tampungan air hujan, sehingga dapat 
menjaga ekosistem di sekitarnya, mulai dari menghindarkan bencana 
banjir, hingga menjaga kehidupan lingkungan di sekitarnya.



15.3
Community
Engagement

 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagai Eco Campus, 
mendukung beragam aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan 
alam. Salah satunya adalah Kelompok Studi Burung Liar Pecuk (KSBL 
Pecuk), sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang konservasi 
lingkungan hidup khususnya burung liar. Nama Pecuk sendiri diambil 
dari spesies burung yang menetap di lingkup sekitar ITS. Burung 
sebagai indikator hidup lingkungan sehat, menjadi fokus utama komu-
nitas ini. Aktivitas yang rutin dilakukan komunitas ini yakni pengamatan 
populasi burung di sekitar ITS, Wonorejo, Cangar, hingga Wonosalam. 
Menurutnya, hal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah populasi yang 
ada, arah migrasi, hingga analisis lingkungan apabila terdapat anomali 
pada aktivitas burung. Tak hanya melakukan kegiatan di lingkup komu-
nitas, KSBL Pecuk pun sering terjun dalam masyarakat untuk memberi 
sosialisasi hingga pengabdian masyarakat. 

Tim Pecuk ITS



 Selain itu,  Melalui Sustainable Island Development Initiatives 
(SIDI), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berupaya mengaksel-
erasi pemerataan pembangunan melalui pulau-pulau kecil. SIDI sendiri 
merupakan salah satu perwujudan kemitraan perguruan tinggi, industri, 
dan pemerintah. Dr. Ing Setyo Nugroho, sekretaris SIDI menjelaskan, 
program yang digagas oleh dosen dan peneliti ITS ini, sebagai jawaban 
atas amanah Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada perguruan 
tinggi untuk mengembangkan pulau kecil di Indonesia. Berbentuk 
penelitian dan pemberdayaan masyarakat, SIDI merupakan wujud kon-
tribusi ITS dalam membangun pulau. Pengembangan ini didasarkan 
pada 3P, the people (orang), planet, and profit (keuntungan).

 Dalam tonggak sejarahnya, SIDI fokus mengembangkan sektor 
agribisnis Pulau Poteran yang dikenal sebagai penghasil komoditas 
pertanian. Melihat potensi daerah yang masih alami dan jauh dari 

pencemaran, maka dipilih tanaman kelor sebagai komoditas unggulan 
yang dikembangkan. Tanaman kelor sendiri merupakan salah satu 
tanaman yang paling bermanfaat di dunia. Banyak nutrisi yang terkand-
ung didalamnya, bahkan kandungan kalsiumnya empat kali lebih 
banyak daripada susu. Merangkul para peneliti dari Departemen Biolo-
gi dan Departemen Kimia, tim SIDI melakukan studi tentang sistem 
pertanian organik untuk dikembangkan di Poteran. Selanjutnya, bersa-
ma mitra dari Universitas Wismar dan tim SR&T, mereka melakukan 
penanaman sebanyak 45 ribu tanaman kelor. .Untuk memberdayakan 
komunitas Poteran, ITS juga merancang alat pembersih dan pengering 
kelor.

Rancangan alat pembersihan dan pengeringan tanaman dari tim SIDI 
untuk membantu pemberdayaan masyarakat Pulau Poteran



ITS juga bekerja sama dengan PT Pertamina TBBM dalam mau berday-
akan makan pertanian di wilayah Tuban Kelurahan Kecamatan jenuh 
yang mana kecamatan dikenal sebagai wilayah yang memproduksi 
hasil pertanian yang sangat tinggi di Jawa timur. Its bersama PT Pertam-
ina TBBM mengadakan corporate social responsibility program yang 
berkaitan dengan pengolahan sampah tani jagung hasil sampah terse-
but diolah menjadi pupuk yang dapat digunakan Kembali dalam 
melakukan pertanian di Kecamatan jenuh



15.4
Partnership
(With Government, Private, NGO)

 Dalam hal hubungan kerjasama, ITS melalui PT ITS Tekno Sains 
yang bekerja sama dengan PT Pertamina Terminal Bahan Bakar Minyak 
(TBBM) Tuban untuk membantu masyarakat di Kecamatan Jenu, Tuban 
dalam mengatasi masalah limbah organik. Selain dengan memberikan 
edukasi kepada masyarakat mengenai pengolahan limbah hasil sawah, 
ITS dan PT Pertamina TBBM juga mendirikan rumah produksi untuk 
memfasilitasi produksi pupuk organik hasil olahan limbah tersebut. 
Dengan adanya rumah produksi ini, petani di Kecamatan Jenu mampu 
beralih menggunakan pupuk organik tersebut dalam menanam komod-
itasnya.

 Selain itu, kerjasama ITS juga terjadi melalui Tim Sustainable 
Island Development Initiatives (SIDI) ITS dalam mengembangkan tana-
man Kelor di desa Poteran. Kerjasama ini dilakukan antara ITS dengan 
Universitas Wismar dan tim SR&T melalui penanaman pohon Kelor di 
desa tersebut. 

Rumah Produksi olahan limbah organik menjadi pupuk di Desa 
Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban
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Surat Edaran No. 8/50268/IT2 /TU.002/2019 tentang Penggunaan 
Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali Pakai dan Kantong 
Plastik di Lingkungan ITS

Surat Edaran No. 1/M/INS/2019 tentang Larangan Penggunaan Kema-
san Air Minum Berbahan Plastik Sekali Pakai dan/atau Kantong Plastik 
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

 Sampah plastik menjadi salah satu penyebab utama ketidak-
seimbangan ekosistem, terutama di wilayah ITS. Oleh karena itu, dalam 
hal kebijakan, ITS mengeluarkan Surat Edaran Rektor No. 8/50268/IT2 
/TU.002/2019, yang berisi mengenai batasan dan pengaturan penggu-
naan plastik atau kemasan sekali pakai di dalam lingkungan wilayah 
kampus ITS. Dalam Surat Edaran tersebut, disampaikan bahwa secara 
bertahap mengurangi penggunaan kemasan air minum berbahan plas-
tik sekali pakai dan/atau kantong plastik di masing-masing unit kerja, 
tidak menggunakan pembungkus makanan/kemasan minuman plastik 
di setiap pelaksanaan rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis 
di kantor, menyediakan dispenser air minum dan gelas minum di setiap 
ruang kerja/ ruang pertemuan/ruang rapat/aula, mengurangi penggu-
naan spanduk, backdrop, baliho, media iklan lainnya yang berbahan 
plastik pada kegiatan rapat, pelatihan, sosialisasi, dan kegiatan sejenis 
lainnya di lingkungan ITS, himbauan untuk menggunakan kemasan 
bahan organik atau mudah terurai (bukan plastik) di setiap kantin yang 
ada di lingkungan ITS, juga diminta untuk turut mendukung melalui 
pengambilan langkah-langkah untuk mencegah pihak luar ITS memba-
wa kemasan air minum plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik ke 
lingkungan ITS.


