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DECENT WORK AND
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 Kondisi sekitar 780 juta pekerja perempuan dan laki-laki 
dengan penghasilan kurang dari dua dolar per hari dan tidak 
memadai untuk mengangkat diri dan keluarga mereka keluar dari 
kemiskinan, juga perlu ditingkatkan.

 Di tingkat internasional, Indonesia telah membuat komitmen 
yang sangat kuat untuk mewujudkan pekerjaan layak dan memainkan 
peranan penting guna memastikan bahwa persoalan ketenagakerjaan 
dan tenaga kerja dimasukkan dalam Sustainable Development Goals 
(SDGs). Pentingnya kerja layak dalam mencapai pembangunan 
berkelanjutan disoroti oleh Tujuan 8 yang bertujuan untuk “mendorong 
pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja 
produktif serta kerja layak untuk semua”. Pemerintah Indonesia akan 
mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) sebagai badan koordinator untuk penerapan SDGs yang 
bersifat lintas sektor.

 Memiliki pekerjaan tidaklah menjamin kemampuan untuk keluar 
dari cengkeraman kemiskinan. Kekurangan peluang kerja yang layak 
secara terus menerus, investasi yang tidak memadai dan rendahnya 
konsumsi mengarah pada erosi kontrak sosial mendasar yang menjadi 
landasan masyarakat demokratis: Semua kemajuan harus dibagi 
bersama.

 Menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari 
pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan, tidak hanya 
akan menghasilkan peluang kerja yang layak namun juga pertumbuhan 
yang lebih kuat, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan. Ini 
merupakan lingkaran positif yang baik bagi perekonomian maupun bagi 
masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Untuk 
mengimbangi pertumbuhan penduduk usia kerja di seluruh dunia yang 
mencapai sekitar 40 juta per tahunnya, diperkirakan lebih dari 600 juta 
pekerjaan baru perlu diciptakan hingga tahun 2030.



8.1
Learning
Program

Dr. Ir. Dwi Soetjipto selaku Kepala SKK
Migas sedang menyampaikan kuliah tamu

di Ruang Sidang Utama Rektorat ITS

 Dalam upaya mewujudkan SDG 8, ITS mengadakan 
kuliah tamu mengenai potensi ekspor Jawa Timur bersama 
Ir. Desak Nyoman Siksiawati, MMA. selaku Kepala 
Perdagangan Internasional di Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan (DISPERINDAG) tingkat Propinsi Jawa Timur. 
Kegiatan kuliah tamu ini dihadiri oleh puluhan mahasiswa, 
dosen, dan staf tendik ITS.
 
 Dalam kuliah tamu ini, beliau menyampaikan bahwa 
tingkat ekspor di Jawa Timur cenderung sedang atau biasa 
- biasa saja sehingga perlu ditingkatkan. Hal tersebut 
dibuktikan dengan fakta bahwa persentase usaha mikro 
kecil menengah (UMKM) yang siap dieksekusi di Jawa 
Timur masih berada di bawah angka satu persen. Kuliah 
tamu ini diharapkan dapat memberikan sosialisasi terhadap 
mahasiswa ITS mengenai permasalahan tersebut sehingga 
ITS dapat berkontribusi untuk dapat meningkatkan skala 
pertumbuhan ekspor di Jawa Timur.



8.2
Research and
Innovation

Sayatman, S.Sn., M.Si. (kanan) bersama penerima
penghargaan lainnya

 Dalam bidang inovasi, ITS juga turut serta mendukung SDG 8. 
Kepala Departemen Desain Komunikasi dan Visual (DKV) ITS, 
Sayatman, S.Sn., M.Si. meraih penghargaan sebagai Pegiat Desain 
Kemasan Produk dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa 
yang diserahkan pada pembukaan acara ke-24 Surabaya International 
Jewellery Fair 2019 di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Oktober 
2019. Sayatman mengungkapkan, tak hanya aktif dalam membantu 
para IKM, tetapi juga para pebisnis yang sudah memiliki pasar besar. 
Sayatman memberikan penyuluhan, pembinaan, dan pelatihan dalam 
membantu mendesain logo untuk produk PIRT. Dengan begitu, 
diharapkan IKM di Jawa Timur bisa bersaing di level nasional maupun 
internasional.



8.3
Community
Engagement

Kegiatan grebek sampah di
Hutan Mangrove, Wonorejo,

Rungkut, Surabaya yang
diselenggarakan oleh HMTL ITS

 Dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia, 
mahasiswa ITS melakukan acara grebek sampah dengan 
membersihkan lingkungan Hutan Mangrove Wonorejo, 
Rungkut, Surabaya. Kegiatan yang diadakan oleh Himpunan 
Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) ini tidak hanya diikuti 
oleh mahasiswa ITS, namun juga oleh mahasiswa Teknik 
Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran 
Jawa Timur, komunitas ekoton, dan juga masyarakat sekitar. 
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 
masyarakat terutama pengunjung Hutan Mangrove Wonorejo 
terhadap kebersihan mengingat tempat tersebut adalah 
wilayah konservasi alam yang harus dilindungi.



8.4
Partnerships
(With Goverment,
Private, NGO)

Jajaran pimpinan ITS dan Jajaran pimpinan Surigao State College
of Technology berfoto bersama setelah MoU berhasil ditanda tangani

 Dalam upaya memperluas jaringan, ITS menjalin kerja sama 
dengan Surigao State College of Technology (SSCT) Filipina yang 
ditandai denga penanda tanganan MoU di ITS pada tanggal 28 Mei 
2019. Kerja sama ini di awali oleh adanya salah satu delegasi dari 
SSCT yang mengikuti short program yang diadakan oleh ITS yaitu 
CommTECH dimana delegasi tersebut diajak berkunjung ke Hutan 
Mangrove Wonorejo, Rungkut, Surabaya. Pihak SSCT menjadi 
tertarik untuk menjalin kerja sama yang berupa pertukaran staff, 
pelatihan dosen SSCT untuk memberikan wawasan baru, program 
CommTECH yang terus berlanjut, dan sebagainya .



8.5
Policy

 Adapun peraturan yang diterapkan di ITS untuk mendukung SDG 8 

adalah “Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

Nomor 2 Tahun 2016” tentang kebijakan dan arah pengembangan akademik 

ITS, lalu “Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 

Tahun 2016” tentang organisasi dan tata kerja Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember, serta “Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

Nomor 2 Tahun 2017” tentang kepegawaian di lingkungan ITS .
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