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 Sesuai dengan salah satu pilar target pembangunan berkelanju-
tan yaitu partnership, target-target pembangunan berkelanjutan yang 
sudah dijabarkan tidak dapat diraih tanpa adanya kerjasama antara 
berbagai pihak. Maka, demikian pula pendekatan ITS Surabaya dalam 
melaksanakan aksi untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan 
yang terkandung dalam poin ke-3 Misi ITS Surabaya dalam bidang 
manajemen:

 ITS Surabaya berkolaborasi dan bekerjasama dengan berbagai 
lembaga, baik yang sifatnya pemerintahan atau non-pemerintahan, 
mulai dari skala paling kecil hingga yang paling besar, dan tidak terba-
tas pada beberapa sektor saja. ITS bekerja sama dengan UMKM, institu-
si pendidikan lain,  pemerintah kota, pemerintah pusat, lembaga swa-
daya masyarakat, industri, alumni, dan mitra lainnya, dalam berbagai 
program pencapaian pembangunan berkelanjutan. 

 Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indo-
nesia, kredibilitas ITS dalam melaksanakan kerjasama tidak perlu diper-
tanyakan. Hal ini terlihat dari jumlah kerjasama berulang atau lanjutan 
yang dilaksanakan dengan mitra setiap tahunnya.

Mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan 

perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, dan pemerintah 

pusat, serta pemerintah daerah dalam menyelenggarakan 

kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.”
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Foto: Daftar Isi Silabus Mata Kuliah Wawasan 
Teknologi dan Komunikasi Ilmiah ITS Surabaya

 ITS Surabaya terbagi atas 7 fakultas dengan bidang keprofesian 
yang berbeda-beda, dan meskipun memiliki minat yang berbeda, ITS 
Surabaya menetapkan beberapa mata kuliah yang wajib diikuti oleh 
seluruh mahasiswa/i ITS. Salah satu mata kuliah wajib tersebut adalah 
Wawasan Teknologi dan Komunikasi Ilmiah (IG 141109) yang mengenal-
kan konsep inovasi teknologi dan pembangunan berkelanjutan kepada 
seluruh mahasiswa/i ITS Surabaya. Kewajiban untuk mengambil mata 
kuliah ini adalah salah satu upaya ITS Surabaya untuk memastikan agar 
semua mahasiswa/i ITS memiliki pengetahuan global dalam bidang 
pembangunan berkelanjutan. Lebih khusus lagi pengenalan terhadap 
pembangunan berkelanjutan ditanamkan dalam kurikulum per departe-
men, contohnya saja mata kuliah Pembangunan Berkelanjutan (DK 
184716) yang disediakan oleh departemen perencanaan wilayah dan 
kota, dan Perancangan Berkelanjutan (DA 184604) yang disediakan 
oleh departemen arsitektur. Kedua mata kuliah tersebut merupakan 
bagian dari mata kuliah pengayaan yang dapat diikuti oleh semua 
mahasiswa/i ITS Surabaya. 



 Pada tanggal 13 November 2019, ITS Surabaya dengan sukses 
mengorganisir konferensi internasional bertajuk The International Con-

ference on Renewable Energy Research and Challenge (ICoRER) 2019 
di Banyuwangi, Jawa Timur, hasil kerjasama dengan peneliti, sektor 
pemerintahan, dan sektor industri. Konferensi ini sekaligus terasosiasi 
dengan simposium energi dan pameran energi ramah lingkungan yang 
dihadiri oleh lebih dari 100 peserta . Beberapa hari setelahnya yaitu 19 
November 2019, ITS Surabaya mengorganisir seminar pertama menge-
nai pembangunan global bertajuk The 1st International Conference on 

Global Development, yang mendiskusikan arah perkembangan sains 
dan teknologi terbaru dalam manajemen sumber daya alam, manusia 
dan teknologi demi pembangunan yang berkelanjutan .Foto: Suasana The International Conference on Renewable Energy Research and 

Challenge (ICoRER) 2019 & The 12th AUN/SEED-Net Regional Conference on 
Energy Engineering (RCEneE) 2019



 Partisipasi Mahasiswa/i ITS Surabaya dalam melakukan kerjasa-
ma yang untuk pembangunan berkelanjutan dilaksanakan melalui inisi-
asi seminar nasional oleh himpunan mahasiswa. Pada tahun 2019, him-
punan mahasiswa dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS 
yaitu HMPL ITS menyelenggarakan seminar Planopolis 2019: Creativity 

Builds Our City, yang membuka inspirasi dan diskusi untuk mencip-
takan ekonomi berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan berke-
lanjutan . Ada pula himpunan mahasiswa dari Departemen Teknik 
Lingkungan yaitu HMTL ITS yang mengorganisir Surabaya Environmen-

tal Talkshow: Waste to Energy, di dalamnya mendiskusikan peman-
faatan sampah menjadi sumber energi sebagai salah langkah bagi 
pembangunan Indonesia yang berkelanjutan  .

Foto: Poster Seminar Nasional Planopolis: Creativity Builds Our City (Kiri) dan 
Surabaya Environmental Talkshow: Waste to Energy (Kanan)
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 Kami melakukan banyak penelitian dan inovasi yang men-
dukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan telah dipapar-
kan di setiap sub-bab tujuan. Berbagai inovasi yang kami ciptakan 
terkait smart city banyak diimplementasikan langsung di kota. Smart 

City adalah salah satu upaya untuk mewujudkan kota berkelanjutan. 
ITS menciptakan inovasi bernama ITS Smart Pole yang merupakan 
tiang pintar dan dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang dapat 
mendukung smart city. Fitur-fitur yang ada padanya adalah penga-
wasan penggunaan energi, CCTV beresolusi tinggi, sensor kualitas 
udara, jaringan Wi-Fi gratis, penguat sinyal seluler, dan layar yang 
mampu memberikan informasi tertentu kepada publik, baik secara 
visual maupun suara. Tiang-tiang ini sudah terpasang di beberapa titik 
jalan di Surabaya  .  

Foto: Instalasi ITS Smart Pole di persimpangan jalan ITS
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 Pada tahun 2019, ITS mengadakan pengabdian masyarakat yang 
mana …. diantaranya selaras dengan target pembangunan berkelanju-
tan. Salah satu program tersebut adalah pengadaan program Kampung 
Berkelanjutan yang mencakup empat aspek, yakni kesehatan, lingkun-
gan, dan pemberdayaan ekonomi di ring 1 ITS. ITS berusaha menjamin 
penyediaan sanitasi dan air bersih bagi tiga kelurahan di ring satu 
wilayah ITS, yang mana tersisa 40 rumah tangga yang belum memiliki 
jamban dan septic tank, turun drastis dari angka sebelumnya yaitu 250. 
Selanjutnya ITS juga melakukan pengadaan ruang publik ramah lansia 
dan pengadaan mural di tembok gang untuk menjamin kenyamanan 
masyarakat. Ditambah lagi dengan pemberdayaan ekonomi melalui 
pengolahan kembali sampah plastik dan program hidroponik. 

 Selain kampung berkelanjutan, PDPM ITS, Perpustakaan ITS dan 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya memulai sebuah 
program yang bernama Kampung Literasi.  Program yang dimulai pada 
pertengahan Juli 2019 ini memiliki tujuan untuk mendorong terjadinya 
pembiasaan masyarakat terhadap aktivitas membaca berbagai jenis 
teks atau wacana, serta melakukan pemberdayaan Taman Baca Mas-
yarakat (TBM)  sesuai dengan kebutuhan. Sehingga, diharapkan kegia-
tan ini akan menjadi cikal bakal terbentuknya laboratorium belajar di 
TBM kawasan sekitar ITS.

Foto: Budidaya Hidroponik Menggunakan Pipa



 Sudah lama Dolly dikenal sebagai area lokalisasi terbesar di Asia 
Tenggara. Citra ini terus melekat bahkan ketika lokasi ini sudah ditutup. 
ITS menjalankan bentuk tanggung jawab sosial dengan mendesain 
kawasan eks-lokalisasi Dolly sebagai upaya membentuk identitas Dolly 
menjadi kawasan wisata. Ide ini akan dieksekusi oleh Pemerintah Kota 
Surabaya. ITS juga berperan dalam pengembangan UMKM masyarakat 
di Dolly dengan membantu mendesain ulang kemasan dan melakukan 
uji laboratorium terhadapnya.  

Foto: Desain Wisma Barbara sebagai salah satu ikon di Dolly
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(With Government, Private, NGO)
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 Dalam target-target sebelumnya, kami telah memaparkan berb-
agai kerjasama yang telah ITS Surabaya lakukan dengan pemerintahan, 
swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk mencapai target-tar-
get pembangunan berkelanjutan. Total kerjasama yang kami lakukan 
pada tahun 2019  adalah sejumlah 726.  

 Dalam bidang pendidikan, ITS Surabaya bekerjasama dengan 
instansi pemerintahan, badan usaha milik negara dan swasta untuk 
menyediakan beasiswa bagi mahasiswa/i ITS. Instansi-instansi tersebut 
antara lain Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi, Bank Indonesia, 
Bank BRI, Bank BCA, PT. Hutchison 3 Indonesia,  PT. Adaro,  Sea Limit-
ed, PT. Wijaya Karya, dan PT. Toyota Astra Motor. Selain itu ITS Surabaya 
juga bekerjasama dengan institusi luar negeri dalam rangka penye-
diaan beasiswa studi di luar negeri. Kerjasama-kerjasama tersebut 
adalah pintu kesempatan bagi para mahasiswa/i ITS untuk mendapat-
kan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, setiap tahunnya ITS meneri-
ma pelajar dari negara-negara berkembang melalui program Kerjasama 
Negara Berkembang (KNB) untuk dapat menempuh pendidikan di ITS 
Surabaya, salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia.

Foto: Prof. Raoul Bunschoten, ahli pembangunan 
berkelanjutan dari TU Berlin, saat memaparkan 
ide Conscious City



 Bekerjasama dengan sebuah organisasi internasional yaitu New 
Energy Nexus Indonesia, ITS mengadakan Smart Energy Startup Boot-

camp  untuk mendukung kesuksesan pengusaha, baik merupakan 
mahasiswai/i ITS maupun umum, yang bergerak dalam bidang energi 
terbarukan  . Dalam bidang yang sama, ITS  bekerjasama dengan insti-
tusi perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri terbaik untuk mem-
fasilitasi kolaborasi penelitian internasional terkait energi terbarukan 
melalui Renewable Energy Production and Storage from Waste 

Biomass Workshop. Kerjasama penelitian ini mendapat pendanaan dari 
pemerintah Britania Raya.  . 

 ITS melakukan kerjasama intensif dalam mencapai kota yang 
berkelanjutan, mulai dari sisi pengelolaan ramah energi, penggunaan 
teknologi hingga diseminasi informasi. ITS berkolaborasi dengan Tech-
nische Universität (TU) Berlin, Deutscher Akademischer Austaus-
chdienst (DAAD), dan Universitas Tujuh Belas Agustus untuk mengada-
kan seminar internasional Conscious City: Sustainable and Equitable 

City-Making pada tahun 2019 lalu . Selain itu, ITS Surabaya juga melaku-
kan kerjasama dengan Kobe University dari Jepang dan National 
Cheng Kung University (NCKU) dari Taiwan dalam Engineering Colleges 

Partnership Forum in Asia (ECPFA)  yang membuka ruang diskusi mem-
bahas energi dan kota bersih di Surabaya. Berbagai kerjasama dengan 
pemerintah daerah juga dilaksanakan untuk mewujudkan smart city.

Foto: Suasana Smart Energy Startup Bootcamp 2019
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 Komitmen ITS untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 
dimaknai dengan mengakui dan menyelaraskan Rencana Strategis ITS 
PTNBH 2015-2020 dengan target pembangunan berkelanjutan. Beber-
apa target yang menjadi dasar pengembangan rencana strategis ITS 
PTNBH, diantaranya adalah: 

 Komitmen lainnya adalah dengan disusunnya sustainability 

report untuk mendata ketercapaian ITS Surabaya dalam mendukung 
pembangunan berkelanjutan pada tahun 2019.

Tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perem-
puan dan laki- laki untuk pendidikan yang terjangkau dan 
berkualitas baik pendidikan teknik, kejuruan dan termasuk pen-
didikan tinggi. (isu aksesibilitas pendidikan tinggi).

Tahun 2030, secara substansial meningkatkan jumlah remaja 
dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, 
termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan 
yang layak dan pengembangan kewirausahaan. (Isu vokasi dan 
entrepreneurship)

Tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendi-
dikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pen-
didikan, termasuk pendidikan tinggi, dan pelatihan kejuruan 
untuk kelompok inklusif termasuk penyandang cacat, mas-
yarakat adat dan anak-anak dalam situasi rentan. (Isu kesetaraan 

gender dan pendidikan tinggi inklusif)
Tahun 2030, secara substansial memperluas secara global 
jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara berkem-
bang, di negara-negara berkembang khususnya, pulau kecil 
yang sedang bekembang dan negara-negara Afrika, untuk 
pendaftaran di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan 
dan informasi dan teknologi komunikasi, teknik dan sains, di 
negara maju dan negara berkembang lainnya. (Isu mobilitas dan 
internasionalisasi)
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