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SDG 1
NO POVERTY
“Over 10% of the world’s population live in extreme
poverty, unable to fulfill the most basic needs such
as food, health, education, access to clean water and
sanitation. Universities need to be able to
demonstrate how they are helping to address this
problem through their work.”

(THE Impact Rankings)

Number of students

Number of low income
students receiving financial aid

17,898
4,860



ITS selalu mendukung kegiatan untuk mencapai SDG No 1 No Poverty. Salah satu
program ITS yaitu menerima mahasiswa dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Selain itu, ITS juga memberikan program beasiswa guna mendukung kemampuan
finansial mahasiswa ITS agar dapat melakukan pembelajaran di kampus secara
maksimal. Beberapa beasiswa yang umum diterima oleh mahasiswa ITS meliputi,
beasiswa Bidikmisi yang merupakan amanah dari kemenristek Indonesia. Terdapat
lebih dari 1000 mahasiswa ITS yang merupakan penerima beasiswa ini dengan
mendapatkan keringanan tidak membayar UKT dan uang hidup sejumlah Rp. 650.000
setiap bulannya. Lalu ada beasiswa IKA ITS yang disalurkan oleh Ikatan Alumni ITS,
ditujukan untuk mahasiswa tahun pertama. Selanjutnya beasiswa Bakti BCA yang
diberikan ruang oleh ITS untuk membantu mahasiswa S1 berprestasi namun memiliki
kendala dalam membiayai pendidikannya.

Bottom financial quintile admission target
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Bottom financial quintile student success
Mahasiswa ITS yang berasal dari kalangan menengah ke bawah memiliki kesempatan
yang sama untuk lulus dan sukses dalam masa belajanya di ITS seperti mahasiswa lain.
Salah satunya adalah Zahrah Ayu Afifah Febriani, yang lulus pada Wisuda ITS ke-22 dari
Departemen Teknik Informatika sebagai wisudawan Bidikmisi terbaik. Kesuksesan
Zahrah hanya satu dari banyak mahasiswa ITS dengan kekurangan finansial lainnya
yang membuktikan bahwa ITS memberikan ruang yang setara pada setiap
mahasiswanya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. 



University anti-poverty
programmes

SD
G

  R
ep

or
t 2

02
0

Low-income student support
Pandemi COVID-18 telah membuat laju tercapainya SDG 1 terhambat karena dengan
adanya pembatasan sosial, kegiatan perekonomian menjadi semakin sulit bahkan
terhenti. Hal ini tentu berdampak pada mahasiswa ITS. Guna memastikan bahwa
seluruh mahasiswa ITS dapat melakukan kegiatan studi di masa pandemi, ITS
mengeluarkan empat kebijakan keringanan UKT. Kebijakan pertama mencakup
mahasiswa ITS yang hanya menyelesaikan Tugas Akhir/Tesis/Disertasi yang
seharusnya lulus pada September 2020 namun terhambat pandemi dengan adanya
pembebasan UKT. Kebijakan kedua berupa pembebasan UKT untuk mahasiswa ITS
yang memiliki UKT kategori 1. Kebijakan ketiga dan keempat adalah subsidi ITS yang
mencakup penyesuaian dan angsuran pembayaran UKT. 

Bottom financial quintile student support
Selama melakukan studi di ITS, mahasiswa yang berasal dari kelas menengah ke
bawah senantiasa didukung secara finansial. Program beasiswa merupakan solusi
efektif dari permasalahan finansial tersebut. Di ITS, terdapat berbagai program
beasiswa yang dapat didapatkan oleh mahasiswa baik dari ketika menjadi mahasiswa
baru hingga ketika menghadapi kelulusan. Beberapa beasiswa yang umum diterima
oleh mahasiswa ITS meliputi, beasiswa Bidikmisi yang merupakan amanah dari
kemenristek Indonesia. Terdapat lebih dari 1000 mahasiswa ITS yang merupakan
penerima beasiswa ini dengan mendapatkan keringanan tidak membayar UKT dan
uang hidup sejumlah Rp. 650.000 setiap bulannya.
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Low or lower-middle income countries student support
ITS memberikan skema bantuan untuk mahasiswa asing yang belajar di ITS dan tidak
atau kurang mampu membayar biaya pendidikan dan hidupnya selama berkuliah di ITS
melalui Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB). Secara legislasi, hal ini di atur
dalam Keputusan Rektor ITS Nomor T/5048/IT.2/HK.00.01/2020 tentang Mahasiswa
Internasional Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) dan ASEAN University
Network - Kemitraan Negara Berkembang (AUN KNB). Perarutan rektor ini
menetapkan mahasiswa-mahasiswa asing penerima baik program KNB maupun AUN-
KNB yang berkuliah di ITS mulai sejak 2020. Sebanyak 27 mahasiswa berkuliah pada
2020, dan 14 lulus pada tahun ini. Selama berkuliah di ITS, mahasiswa KNB melakukan
berbagai kegiatan di luar kegiatan akademik yang secara reguler mereka lakukan.
Kegiatan tersebut di antaranya; sit-in class, pembagian hand sanitizer dan masker,
See You Soon 2019, Fun Indonesia and English Language (FIELS), BIPA - ITS
International Student Social Impact Project, dan berbagai kegiatan Pengabdian
Masyarakat (Abdimas) yang dibawahi oleh BIPA. 
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ITS percaya bahwa membangun komunitas lokal adalah salah satu cara mendukung
perkembangan SDG 1 di Indonesia bahkan ketika masa pandemi. Salah satu hal yang
dilakukan oleh ITS adalah dengan mengadakan kegiatan KKN daring yang diikuti oleh
152 mahasiswa ITS pada 14-21 Mei 2020. Salah satu kegiatan KKN daring diadakan di
Desa Wonorejo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Walau tidak berada langsung di
desa, mahasiswa ITS menemukan cara untuk memajukan desa tersebut yakni dengan
membangun website https://desapuncu.wordpress.com/ yang memberikan
keleluasan akses untuk mempromosikan potensi desa berupa pertanian ke
masyarakat umum dengan harapan dapat mengembangkan sumber daya lokal dan
sektor wisata di Desa Wonorejo. 

Local start-up assistance

Local start-up financial assistance
ITS memberikan dan mendukung kesempatan untuk keluarga institusi menjalankan
bisnis yang dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Salah satu
contohnya adalah dengan memberikan ruang untuk melaksanakan Webinar Valuasi
Startup yang diadakan melalui Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi (DIKST)
ITS pada 1 Oktober 2020. Pada webinar ini, dibahas mengenai tahap-tahapan bagi
pebisnis untuk merintis startup dengan pemateri seorang Alumnus ITS dari
Departemen Teknik Mesin yakni Iman Supriyono yang merupakan direktur dari SNF
Consulting. 
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Programmes for services access
ITS percaya bahwa edukasi adalah sarana menjauhkan komunitas lokal di Indonesia
dari kemiskinan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh kegiatan KKN pada
November 2020 yang didukung oleh Satuan Tugas COVID-19 dan Ditmawa ITS dengan
memberikan kegiatan sosialisasi dan mitigasi kepada masyarakat yang bertempat
tinggal di 23 kecamatan terpilih di Kota Surabaya. Selain itu, ITS juga melaksanakan
kegiatan Pengabdian Masyarakat (Abmas) yang diketuai oleh Ummi Fadlilah Kurniawati
ST MSc yang bekerja sama dengan Yayasan Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) dalam
menyelenggarakan progam edukasi pelatihan pemilahan dan pengolahan sampah
rumah tangga untuk masyarakat Surabaya guna mengurangi jumlah sampah Kota
Surabaya yang belum terolah.
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Policy addressing poverty
ITS senantiasa mendukung kemajuan perekonomian mikro di Kota Surabaya. Salah
satu program khusus guna memberantas kemiskinan di Surabaya adalah Pahlawan
Ekonomi dan Pejuang Muda. Program ini diinasiasikan oleh mantan Walikota Surabaya,
Tri Rismaharini yang kemudian dikembangkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Program Pahlawan
Ekonomi bergerak di bidang pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga miskin
yang diberikan kesempatan untuk mengembangkan UMKM berbekal pelatihan dan
pendampingan usaha. Program Pejuang Muda ditujukan untuk anak muda yang
memiliki potensi dan keinginan untuk membangun usaha. Bimbingan yang diberikan
melalui sejak tahap awal, bimbingan mental, pembuatan produk, pengemasan,
pemasaran, hingga tahap promosi agar bisa Go Global, Go Digital dan Go Financial. 
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SDG 2
ZERO HUNGER
“The ability to feed the world is a key element of
sustainable development. If done right, agriculture,
forestry and fisheries can provide nutritious food for
all. At the same time it can ensure rural development
with people at the centre of the process, supporting
the incomes of those who rely on agriculture.
Universities need to be able to demonstrate how they
are contributing to end hunger, achieve food security
and improved nutrition and promote sustainable
agriculture.”

(THE Impact Rankings)

Number of graduates

Number of graduates from agriculture and
aquaculture courses including
sustainability aspects

3,729

NA



Campus food waste
ITS adalah sebuah kampus yang sangat besar, sehingga menghasilkan limbah makanan
yang cenderung besar. Namun, ITS juga mengadakan kegiatan-kegiatan pengolahan
limbah makanan di area kampus.
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Campus food waste tracking 

Dengan jumlah orang yang keluar masuk di ITS, limbah makanan merupakan suatu
tantangan yang dihadapi. Namun, keluarga institusi selalu berupaya untuk
menciptakan inovasi yang dapat mengurangi volume limbah tersebut. Contohnya
inovasi bernama "Grobak" yang dicanangkan oleh tim mahasiswa dari Departemen
Teknik Informatika ITS bernama Tim Goldfish yang diketuai oleh Bagas Immanuel.
Grobak adalah sebuah aplikasi berbasis digital untuk distribusi bahan pangan dengan
berbagai fitur yang memungkinkan untuk meminimalisir pembelian berlebihan bahan
makanan. Selanjutnya adalah inovasi pengolahan limbah dengan memanfaatkan
pengembangbiakkan larva lalat Black Soldier Fly (BSF). Larva lalat itulah yang
kemudian digunakan mengolah sampah organik skala rumah tangga. Inovasi ini
diciptakan oleh tim mahasiswa ITS, Tim SansBoss, yang diketuai Achmad Maulana Ali
Ulumuddin Tim SansBoss membuat rancangan "KOMBO" yang dapat menciptakan
lingkungan optimal perkembangbiakkan BSF yang kemudian dapat digunakan untuk
pengolahan sampah organik. 

Campus food waste
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Ketahanan pangan yang dikonsumsi oleh mahasiswa di kampus merupakan salah satu
prioritas ITS. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah dalam menghadapi pandemi
COVID-19. Pada awal pandemi, mahasiswa ITS tidak dapat mengakses tempat jual-beli
makanan terdekat terkait aturan pembatasan sosial dan harus berdiam di dalam
asrama atau kediaman mereka di dalam area kampus. Menanggapi hal ini, Ditmawa ITS
membentuk tim Ditmawa untuk Survival Mahasiswa Kost (DUSMAK). Tim ini
membagikan makanan sehat yang telah diperiksa dari warung penyedia makanan
tersebut kepada mahasiswa yang tengah melakukan isolasi mandiri. Makanan
dibagikan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dalam upaya menimalisir
potensi penyebaran virus.

Student food insecurity and hunger 

Pencegahan kelaparan di kalangan mahasiswa dan tenaga pendidik ITS sangat penting
dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan ITS di antaranya memberikan ruang untuk
menerbitkan tulisan oleh mahasiswa ITS bernama Megivareza Putri Hanansyah yang
berjudul "Mahasiswa, Ayo Cerdas Memilih Nutrisi". Selanjutnya, di tengah menjalankan
imbauan social distancing pada masa pandemi Covid-19 saat ini, setiap orang tetap
dianjurkan mengonsumsi makanan bernutrisi agar badan bisa tetap sehat dengan
kecukupan vitamin dan mineral. Menyadari hal ini, kebun Sayur Organik (SayOr) ITS
dalam program Eco Urban Farming di Unit Pengembangan Smart Eco Campus tetap
melakukan produksi guna memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat di sekitaran
kampus ITS. 

Students and staff hunger interventions 
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Persediaan makanan yang berkelanjutan di dalam area ITS sangat penting guna
menjamin setiap orang di area kampus dapat mengakses makanan aman dan sehat.
Selanjutnya, di tengah menjalankan imbauan social distancing pada masa pandemi
Covid-19 saat ini, setiap orang tetap dianjurkan mengonsumsi makanan bernutrisi agar
badan bisa tetap sehat dengan kecukupan vitamin dan mineral. Menyadari hal ini,
kebun Sayur Organik (SayOr) ITS dalam program Eco Urban Farming di Unit
Pengembangan Smart Eco Campus tetap melakukan produksi guna memenuhi
kebutuhan nutrisi masyarakat di sekitaran kampus ITS. SayOr ITS memanen berbagai
jenis sayuran setiap harinya dengan perawatan yang terjaga. 

Sustainable food choices on campus 

Healthy and affordable food choices 

Makanan yang sehat sangat penting dalam menjalani kehidupan di dunia pendidikan.
Oleh karenanya, ITS mendukung segala upaya penyediaan makanan sehat dan
terjangkau di area ITS. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perancangan
Revitalisasi Kantin Halal dan Sehat di lingkungan ITS. ITS merupakan kampus dengan
mahasiswa yang menganut agama Islam dan guna memberikan rasa aman bagi
mahasiswa yang harus memakan makanan halal, kantin halal dan sehat dicanangkan.
Upaya ini dilakukan oleh Pusat Kajian Halal (PKH) ITS yang diketuai oleh Dr Eng M
Badrus Zaman ST MT yang melibatkan pemiliki usaha di kantin Departemen Sistem
Perkapalan ITS. 
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Pada awal tahun 2020, ITS membuka Pusat Penelitian Agri-Pangan dan Bioteknologi
ITS yang dikepalai oleh Dr rer nat Ir Maya Shovitri MSi. Badan ini bertugas untuk
meningkatkan ketahanan pangan dan obat melalui penelitian dan kerjasama peneliti
dengan pengadaan laboratorium dan penelitian terpusat guna menciptakan kualitas
dan kuantitas pangan yang mencukupi dalam level nasional. Pengetahuan mengenai
ketahanan pangan juga kerap diteliti oleh Dosen di ITS, salah satunya adalah Prof Dr Ir
Bangun Muljo Sukojo DEA DESS. Beliau melakukan analisis produktivitas padi untuk
ketahanan pangan. ITS juga memberi ruang diskusi mengenai ketahanan pangan.
Tema yang pernah diangkat salah satunya adalah Ketahanan Pangan Nasional Pasca
COVID-19. 

Access to food security knowledge 

Events for local farmers and food producers 
ITS percaya bahwa mengadakan kegiatan bersama produsen makanan dan petani lokal
merupakan suatu langkah membangun kerja sama menuju ketahanan pangan. Maka,
pada 1 September 2021, bersama Wali Kota Batu bersama Wakil Rektor IV ITS,
Bambang Pramujati melaksanakan penanaman Porang secara simbolik di Area Model
Konservasi Edukasi (AMKE) yang menandakan terlaksananya kerja sama antara ITS
dengan pemerintah Kota Batu yang akan menandakan tanaman herbal untuk
melestarikan ketahanan pangan. Selanjutnya, tim yang diketuai oleh Fauzi Andiari
Sya’ban membawakan rencana bisnis bernamakan SayLemon yang merupakan solusi
praktis buah lemon di masa pendemi Covid-19. Hal in dapat memberikan wawasan
mengenai kebermanfaatan Lemon di Indonesia serta memberdayakan petani-petani
Lemon lokal. 
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ITS kerap memberikan akses terhadap sumber dayanya, mulai dari sarana prasarana
hingga dosen/peneliti untuk edukasi masyarakat lokal. Misal, pada 1 September 2021,
bersama Wali Kota Batu bersama Wakil Rektor IV ITS, Bambang Pramujati
melaksanakan penanaman Porang secara simbolik di Area Model Konservasi Edukasi
(AMKE) yang menandakan terlaksananya kerja sama antara ITS dengan pemerintah
Kota Batu yang akan menandakan tanaman herbal untuk melestarikan ketahanan
pangan. Lainnya, ITS melakukan kerja sama dengan Universitas Qomaruddin (UQ)
dalam pendampingan terhadap para petani di Desa Bolo, Kecamatan Ujung Pangkah,
Kabupaten Gresik. Mahasiswa yang berasal dari jurusan teknik mesin ITS memberikan
bantuan alat pencacah bonggol jagung untuk meringankan para petani saat proses
panen. 

University access to local farmers and food producers 

Sustainable food purchases 

Pemanfaatan petani lokal diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dan ketahanan
pangan Indonesia. Oleh karenanya, ITS percaya bahwa masa depan pangan Indonesia
akan kuat dengan stabilnya pertanian di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan
adalah sebuah penelitian oleh Erma Suryani ST MT PhD yang bertema, "Pengembangan
Smart Agriculture untuk Meningkatkan Nilai Rantai Pasok Komoditas Pertanian dalam
Mendukung Smart City". Buah dari penelitian ini adalah website Budidaya Pertanian
Cerdas (buperdas.co.id) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, produksi,
dan nilai rantai pasok dalam komoditas pertanian. Lainnya adalah kebun SayOr Eco
Urban Farming ITS yang memasok sayuran segar untuk wilayah sekitar ITS. 
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SDG 3
GOOD HEALTH AND WELLBEING
“Ensuring healthy lives and promoting well-being at
all ages is essential to sustainable development.
There is an urgent need to fully eradicate a wide
range of diseases and address many different
persistent and emerging health issues. We are
exploring how universities deal with specific
conditions and diseases, and support their
community.”

(THE Impact Rankings)

Number of graduates

Number of graduates in health
professions

3,729
NA
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Health outreach programmes
Masih dalam upaya penanganan COVID-19, ITS mengadakan berbagai program untuk
mencapai masyarakat baik di lingkungan ITS hingga seluruh Indonesia. Salah satunya
adalah menanggapi kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) di berbagai instansi
kesehatan, ITS berhasil memproduksi lebih dari 70 ribu face shield yang dibagikan ke
13 Provinsi di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh Departemen Desain Produk ITS
yang melakukan pencetakkan face shield menggunakan printer 3D dan mesin lainnya
dan juga penyebaran face shield bersama relawan. 

Shared sports facilities
ITS Surabaya memiliki beberapa fasilitas olahraga dan berbagi fasilitas dengan
masyarakat sekitar, misalnya dengan sekolah-sekolah setempat atau dengan
masyarakat umum. Beberapa fasilitas digunakan bersama dengan akses gratis dan
beberapa lainnya digunakan bersama dengan akses berbayar. Beberapa fasilitas
olahraga yang disediakan adalah lapangan sepak bola, lapangan futsal, lapangan tenis,
bulu tangkis, lapangan basket, dll. 

Collaborations and health
services
Current collaborations with health institutions
Dalam menghadapi COVID-19, ITS berkolaborasi dengan Universitas Airlangga (UNAIR),
dalam membangun robot pelayan kesehatan bernama Robot medical Assistant ITS-
Airlangga (RAISA) yang digunakan untuk melayani pasien COVID-19. RAISA telah
digunakan di Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA)
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Mental health support

Masih dalam upaya penanganan COVID-19, ITS mengadakan berbagai program untuk
mencapai masyarakat baik di lingkungan ITS hingga seluruh Indonesia. Salah satunya
adalah menanggapi kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) di berbagai instansi
kesehatan, ITS berhasil memproduksi lebih dari 70 ribu face shield yang dibagikan ke
13 Provinsi di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh Departemen Desain Produk ITS
yang melakukan pencetakkan face shield menggunakan printer 3D dan mesin lainnya
dan juga penyebaran face shield bersama relawan. 

Smoke-free policy
Bagi mahasiswa dan tenaga pendidik ITS, penyediaan akses penanganan kesehatan
mental sangat diperlukan. Oleh karenanya, ITS memberikan akses kepada mahasiswa
dan tenaga pendidik dengan menyediakan layanan Psikologi di ITS Medical Center.
Lainnya, mahasiswa ITS juga berinovasi dalam hal penyediaan layanan kesehatan
mental. Tim yang diketuai oleh Bagas Juwono Priambodo menciptakan sebuah
aplikasi digital yang dapat memudahkan akses pelayanan psikologi untuk masyarakat
Indonesia. 

Collaborations and health
services
Sexual and reproductive health care services for students

ITS percaya bahwa layanan kesehatan reproduksi dan seksual sangat penting untuk
mahasiswa dan tenaga pendidik. Maka, melalui ITS Medical Center, mahasiswa
maupun tenaga pendidik ITS dapat mengakses layanan kesehatan seksual dan
reproduksi secara terjangkau. 
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SDG 4
QUALITY EDUCATION
“A high-quality education should be an area where
universities excel. Education is a key gateway out of
inequalities, especially multi-generational ones. In
addition to improving quality of life, access to
inclusive education can help equip locals with the
tools required to develop innovative solutions to the
world’s greatest problems.”

(THE Impact Rankings)

3,729
NA

17,898

5,470

Number of students

Number of graduates

Number of graduates who gained a
qualification that entitled them to teach
at primary school level

Number of students starting a degree 
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Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi transformasi digital pada wajah dunia
pendidikan. Dengan semangat inovasi, ITS turut aktif menyelenggarakan pendidikan
secara daring melalui Massive Open Online Courses (MOOC) ITS. MOOC ITS merupakan
program untuk menyediakan kuliah atau konten pembelajaran daring, yang berfokus
pada akses terbuka untuk umum dan partisipasi tak terbatas melalui media Teknologi
Informasi dan Komunikasi. Para dosen ITS melakukan syuting untuk mengajar dan
akan diunggah di platform myITS Learning. Melalui MOOC ITS, kegiatan belajar
mengajar dilakukan secara asinkronus, yakni dosen dan peserta didik berada di
tempat dan waktu yang berbeda.

Public resources (lifelong learning)

Public events (lifelong learning)
Sebagai upaya untuk menyediakan media pembelajaran kepada masyarakat umum, ITS
mengadakan berbagai kegiatan berseri yang terjadwal. Berbagai program edukasi
tersebut terwujudkan berkat kerja sama dengan berbagai universitas mitra dari
berbagai penjuru dunia melalui ITS Global Engagement. 

Vocational training events (lifelong learning)
ITS mengadakan Seminar Nasional Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia dengan
tema "The Collaboration of Vocational Education & Industry for Greater Indonesia
Future" pada hari Sabtu, 21 November 2020 pukul 08.00 - 11.00 WIB melalui Zoom yang
terbuka untuk umum.



Lifelong learning measures 
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Berbagai aktivitas juga dilakukan di luar kampus sebagai bentuk kontribusi kepada
masyarakat. Contohnya merupakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan ini dilakukan
dengan berbagai tujuan, yaitu meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa;
menerapkan IPTEKS secara kerja sama dan interdisipliner; menanamkan nilai
kepribadian; menanamkan jiwa peneliti sejak dini dan merupakan kontribusi nasional
melalui aktivitas yang bisa memecahkan permasalahan di tengah masyarakat.
Kemudian, KKN juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana tidak langsung dalam
promosi dan branding institusi. Di tahun 2020, ITS menyelenggarakan KKN Daring,
salah satunya adalah KKN Daring di Desa Wonorejo, Puncu, Kediri. 

Education outreach activities beyond campus

Lifelong learning access policy

Kebijakan ITS dalam hal ini, salah satunya merupakan penyusunan RENSTRA ITS
PTNBH 2015-2020 yang didorong perkembangan pendidikan tingkat perguruan tinggi
di dunia. ITS pun dituntut untuk visioner ke masa depan dan menentukan jalan
pengembangannya dalam berbagai isu termasuk lifelong learning. 
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SDG 5
GENDER EQUALITY
“Women and girls continue to suffer discrimination
and violence in every part of the world. Gender
equality is a fundamental human right, and a
foundation for a peaceful, prosperous and
sustainable world. Providing women and girls with
equal access to education is a key part of delivering
gender equality, but universities also have a wider
role to drive forward gender equality in their
communities.”

(THE Impact Rankings)

6,095 Number of women starting a degree

17,898 Number of students

331 Number of senior academic staff

80 Number of female senior academic staff

3,729 Number of graduates by subject area

3212 Number of graduates: STEM

517
1,544
1280

Number of graduates: Arts & Humanities 

Number of female graduates by subject area

Number of female graduates: STEM

264 Number of female graduates: Arts & Humanities



Tracking access measures
Sebagai bentuk kepedulian ITS terhadap kesetaraan gender, ITS terus memonitor
jumlah perempuan pada pendaftar total di ITS, pendaftar yang diterima ITS, dan
perempuan yang menyelesaikan pendidikannya secara tahunan di kampus ITS melalui
Direktorat Pendidikan.
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Policy for women applications and entry
ITS mendukung perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam
mendaftarkan diri pada seluruh program studi di ITS, terutama untuk departemen
yang jumlah peminat perempuannya sedikit seperti Teknik Mesin, Teknik Kelautan dan
Teknik Elektro. Kebijakan yang mengangkat isu ini diatur pada Peraturan Pemerintah
no. 54 tahun 2015, secara spesifik pada paragraf 2, artikel 18 terkait penerimaan
mahasiswa. Pada peraturan ini ditegaskan untuk tidak mendiskriminasi pendaftar
program termasuk perempuan. 

Women’s access schemes
Terdapat berbagai wadah di ITS yang mendukung perempuan untuk berkembang
selama proses pembelajaran di ITS. Salah satunya adalah Girl Up ITS, organisasi yang
memiliki visi untuk menyediakan tempat aman untuk para perempuan yang belajar di
ITS untuk berdiskusi dan bergerak tentang permasalahan gender equality. Masih
dalam isu yang sama, Women in STEM (WISE) diadakan di ITS dengan tema 'The Rise of
Women is The Rise of Nation' yang bertujuan untuk membuka wawasan wanita,
khususnya mahasiswi, tentang isu kesenjangan gender. Di mana isu inilah yang sering
dan masih menjadi perdebatan khususnya di bidang STEM. ITS melalui seminar ini
bertugas membekali mahasiswa dengan skill untuk menghadapi berbagai tantangan
dan memberdayakan mereka sebagai agent of change. Selain itu, terdapat organisasi
saintis Organization for Woman in Science in the Developing World (OWSD) Indonesia 

Student access measures



Women's application in underrepresented subjects
Banyak perempuan hebat yang berkecimpung dalam subjek yang lebih sering
diasosiasikan dengan perannya laki-laki. Salah satunya adalah dosen perempuan ITS
yang dipercaya untuk memimpin akademi ilmuwan muda Indonesia. Ia adalah Sri
Fatmawati, S.Si., M.Sc., Ph.D., dosen Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Analitika
Data ITS. Semuanya berawal dari para anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
(AIPI), anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), dan rektor yang
menominasikannya untuk bergabung dalam keanggotaan ALMI. Tidak semata-mata
dinominasikan saja, ia juga harus mengikuti rangkaian seleksi ALMI. Kemudian, dalam
rangka menyeimbangkan proporsi laki-laki dan perempuan, ITS mengeluarkan
beberapa kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan keseimbangan dan
kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendaftarkan diri di berbagai
departemen di ITS.
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Student access measures



Policy of non-discrimination vs women
Untuk menghapuskan diskriminasi terhadap wanita, dikeluarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2015 tentang statuta ITS, secara spesifik
terdapat pada paragraf 2, artikel 18 mengenai penerimaan mahasiswa baru.
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Women’s progress measures

Non-discrimination policies for transgender
ITS Surabaya menerapkan non-diskriminasi pada SARA pada penerimaan mahasiswa
baru juga rekrutmen staf dan pekerja. Kebijakan tersebut tercantum pada berbagai
peraturan, yaitu Regulasi Rektor ITS no. 2 Tahun 2017. Non-Diskriminasi terhadap
wanita juga diterapkan pada Pengumuman Penerimaan Calon Dosen Tetap NonPNS di
Lingkungan ITS Tahun Anggaran 2020 .
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Women’s progress measures
Pada prinsipnya, ITS juga menerapkan kebijakan untuk pengambilan cuti pada waktu
kehamilan dan persalinan. Kebijakan tersebut tercantum pada berbagai peraturan,
yaitu Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS dan
Peraturan Rektor ITS No. 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan.

Maternity and paternity policies

Untuk memfasilitasi mahasiswa ITS yang memiliki anak dan mengikuti perkuliahan,
ITS memberikan fasilitas (TK ITS) yang dapat digunakan untuk menitipkan anak yang
tersedia pada area kampus.

Childcare facilities for students

Sama halnya juga dengan staff yang bekerja di ITS. ITS memberikan fasilitas (TK ITS)
yang dapat digunakan untuk menitipkan anak yang tersedia pada area kampus.

Childcare facilities for staff and faculty
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Women’s progress measures
ITS memiliki berbagai wadah yang dikhususkan untuk membantu mahasiswi di ITS
agar dapat berkembang. Salah satunya adalah Girl Up ITS, organisasi yang memiliki
visi untuk menyediakan tempat aman untuk para perempuan yang belajar di ITS untuk
berdiskusi dan bergerak tentang permasalahan gender equality. Selain itu, terdapat
organisasi saintis Organization for Woman in Science in the Developing World (OWSD)
Indonesia National Chapter yang membuka kantor sekretariatnya di Gedung Menara
Sains ITS lantai 2 sejak tahun 2019. Telah menghimpun 144 orang perempuan saintis
dari 14 provinsi di Indonesia, OWSD Indonesia National Chapter ini masih terus
berkembang melebarkan sayapnya untuk menghimpun saintis perempuan lain dari
seluruh daerah.

Women’s mentoring schemes

Track women’s graduation rate
Secara umum, ITS Surabaya mengukur tingkat kelulusan untuk seluruh mahasiswa.
Pada proses ini, tentunya perhitungan jumlah perempuan juga dilakukan sebagai
pengambilan data. Tidak hanya dilakukan dalam tingkat universitas (melalui
Direktorat Pendidikan), tetapi juga pada tingkat fakultas dan departemen. Pada
tingkat universitas, Direktorat Pendidikan melakukan pengecekan terhadap tingkat
kelulusan tahunan berdasarkan data yang diberikan. Pada tingkat
fakultas/departemen, dosen-dosen dapat melakukan pengecekan pada kelulusan
mahasiswa. Salah satu contoh peran dosen dalam mengawasi kelulusan
mahasiswanya adalah dengan adanya jadwal perwalian sebagai bukti andil dosen-
dosen tersebut.

Policies protecting those reporting discrimination
Ada beberapa peraturan yang dituliskan untuk melindungi perempuan yang
melaporkan kasus diskriminasi (sebagai mahasiswa atau pekerja). Peraturan yang
pertama adalah Peraturan Rektor ITS No. 15 Tahun 2019 tentang Kode Etik
Mahasiswa. Kemudian, Peraturan Rektor ITS No. 16 Tahun 2019 tentang Hak dan
Kewajiban Mahasiswa ITS juga mengatur permasalahan yang sama.



SDG 6
CLEAN WATER AND
SANITATION



SDG 6
CLEAN WATER AND SANITATION
“Without water we can’t live. Water supports out
agriculture and aquaculture. Clean water is vital.
However, due to bad economics or poor
infrastructure, millions of people including children
die every year from diseases associated with
inadequate water supply, sanitation and hygiene.”

(THE Impact Rankings)

20,078
386,294 m3 Volume of water used in the

university

Number of campus population



ITS mendukung upaya pencegahan polusi sistem perairan. Contohnya yakni
pembangunan penampungan tinja untuk masyarakat di Kelurahan Keputih, Kota
Surabaya yang digalakan oleh Dosen Teknik Lingkungan ITS, Ervin Nurhayati ST MT
PhD terinspirasi dari keresahannya tentang masyarakat sekitar ITS yang masih
melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS). Penampungan ini juga
dibangun sebab walau masyarakat sudah umum memiliki jamban di rumah masing-
masing, pipa yang menyalurkan hasil defekasi masih terhubung ke sungai, sehingga
berpotensi merusak ekosistem dan atau merusak sistem perairan di daerah sekitar
ITS. Terkadang, polusi sudah terdapat di dalam sistem air, sehingga diperlukannya
upaya untuk mengurangi polutan yang sudah terdapat di dalam sistem dan mencegah
polusi di dalam sistem air ke depannya .
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ITS selalu berupaya untuk mendukung SDG 3 yang sangat penting untuk kehidupan di
area kampus.Salah satunya adalah pengelolaan air limbah. Pengelolaan air limbah di
ITS diatur dalam Circular Letter of ITS Rector No. T-95007-IT2-TU.00.08-2019 about
ITS' Initiatives towards Sustainable and Environmental Friendly Campus, item A,
dimana pada poin 3 dipaparkan bahwa keluarga ITS mengupayakan untuk mendorong
upaya penghematan air dengan menghindari penggunaan air yang tidak diperlukan
dan mendorong upaya pemanfaatan kembali air limbah untuk kegiatan penyiraman,
lalu pada poin 9 yakni mendorong upaya pengelolaan air limbah domestik dengan
melakukan pengelolaan dan upaya daur ulang. 

Wastewater treatment

Preventing water system pollution 

Water usage and care
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Water usage and care
Karena ITS merupakan sebuah kampus yang besar, konsumsi air di area kampus juga
sangat besar. Maka, ITS mengupayakan penyediaan Keran Air Siap Minum (KASM)
guna mendukung program unggulan ITS yaitu Smart Eco Campus. Saat ini, KASM
disediakan di lingkungan Departemen Teknik Mesin, Teknik Fisika, Teknik Material
dan Metalurgi, Masjid Manarul Ilmi, dan area parkir pusat.

Free drinking water provided

Water-conscious building standards
Dalam upaya mendukung SDGs , ITS memberlakukan kebijakan penggunaan air di
lingkungan kampus melalui Circular Letter of ITS Rector No. T-95007-IT2-TU.00.08-
2019 about ITS' Initiatives towards Sustainable and Environmental Friendly Campus,
item A, dimana pada poin 3 dipaparkan bahwa keluarga ITS mengupayakan untuk
mendorong upaya penghematan air dengan menghindari penggunaan air yang tidak
diperlukan dan mendorong upaya pemanfaatan kembali air limbah untuk kegiatan
penyiraman. Selain itu, kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh rektor yakni SE Rektor
ITS No. 08991-IT2-TU.00.08-2012 tentang Pelaksanaan Hemat Energi dan Air dan BBM
Non Subsidi pada poin 1, subpoin 1.2

Water-conscious planting

Dalam upaya mendukung SDG 6, ITS memberlakukan kebijakan penggunaan air di
lingkungan kampus melalui Circular Letter of ITS Rector No. T-95007-IT2-TU.00.08-
2019 about ITS' Initiatives towards Sustainable and Environmental Friendly Campus,
item A, dimana pada poin 3 dipaparkan bahwa keluarga ITS mengupayakan untuk
mendorong upaya penghematan air dengan menghindari penggunaan air yang tidak
diperlukan dan mendorong upaya pemanfaatan kembali air limbah untuk kegiatan
penyiraman. Selain itu, kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh rektor yakni SE Rektor
ITS No. 08991-IT2-TU.00.08-2012 tentang Pelaksanaan Hemat Energi dan Air dan BBM
Non Subsidi pada poin 1, subpoin 1.2
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Water reuse 
Guna mendukung penggunaan kembali air telah pakai, rektor ITS mengeluarkan Surat
Edaran Rektor ITS No. T-95007-IT2-TU.00.08-2019 tentang Mendukung Institut
Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Kampus Berkelanjutan dan Berwawasan
Lingkungan. Terutama pada poin A nomor 3 yang mengatur bahwa dalam upaya
peningkatan sanitasi di area kampus, salah satunya adalah mendorong upaya
penghematan air dengan menghindari penggunaan air yang tidak diperlukan dan
mendorong upaya pemanfaatan kembali air limbah untuk kegiatan penyiraman.

Water re-use policy

Water re-use measurement

Upaya penggunaan kembali air di ITS sangat didukung untuk mencapai SDG 6.
Contohnya melalui abdi karya suatu tim yang diketuai oleh mahasiswa bernama Cindy
Synthia Putri. Abdi karya ini berupa rancangan pengolahan limbah air pada suatu
bisnis laundri yang terinspirasi dari bagaiamana bisnis laundri cenderung untuk
membuang air limbah begitu saja sehingga berpotensi menyebabkan pencemaran
sistem perairan. Melalui abdi karya ini, Cindy dan tim memanfaatkan konsep reuse,
recycle, and recovery (3R) dimana air limbah yang mengandung Biochemical Oxygen
Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS), dan
phosphate diolah melalui suatu mesin yang berukuran cocok untuk suatu bisnis
rumahan seperti laundri, kemudian hasil olahannya dapat digunakan kembali. Upaya
lainnya yakni dengan penggunaan dual flush di toilet dan sprinkled water di sekeliling
lingkungan kampus. 
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Water in the community

ITS melakukan edukasi kepada komunitas lokal maupun pendidikan mengenai SDG 3.
Salah satunya adalah ogram Global Sanitation Graduated School (GSGS) Magister
Teknik Sanitasi Lingkungan Departemen Teknik Lingkungan ITS bekerjasama dengan
Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI), Jawa Timur
menyelenggarakan workshop daring melalui media Zoom pada 24-25 November 2021
bertemakan Pengelolaan Lumpur yang lebih dalam lagi membahas mengenai
pengelolaan lumpur, kebijakan terkait, pemanfaat lumpur hingga strategi desiminasi
pengolahan air limbah. 

Water management educational opportunities

Promoting conscious water usage
Mendukung penggunaan air secara bertanggungjawab dilakukan ITS untuk
mewujudkan SDG 3. Salah satunya melalui peringatan Hari Air Sedunia 2020, dimana
ITS membuat tema "Paling Berseri" yakni singkatan dari Pacar Keling, Bersih, Sehat
dan Asri yang disesuaikan dengan program United Nations Water. Kegiatan meliputi
senam pagi bersama masyarakat Kampung Pacar Keling kemudian penyuluhan oleh
Komunitas Kelompok Pecinta dan Pemerhati Lingkungan (KPPL) dalam upaya
penyadaran masyarakat, selanjutnya masyarakat dan mahasiswa ITS melakukan kerja
bakti. Di dalam kampus ITS, dicanangkan efisiensi penggunaan air dengan dual flush di
toilet yang akan menghemat penggunaan air dengan penyesuaian volume penggunaan
air di toilet dan penggunaan water sprinkle.yang memungkinkan penggunaan air
sesedikit mungkin untuk penyiraman namun dapat mencakup lahan yang luas. 



Salah satu indikator SDG 6 yang sangat didukung oleh ITS yakni dukungan konservasi
air di luar kampus. Contohnya adalah pelatihan yang ditawarkan oleh berbagai Dosen
Teknik Lingkungan ITS, salah satunya Adhi Yuniarto, ST., MT., PhD. Konsep yang
dibawah pelatihan ini adalah Pengolahan Air Limbah Domestik untuk pengusaha,
pegiat lingkungan dan akademisi yang dapat memberikan pengetahuan mengenai
berbagai upaya konservasi air limbah untuk individual maupun komunal. Contoh
lainnya melalui abdi karya suatu tim yang diketuai oleh mahasiswa bernama Cindy
Synthia Putri. Abdi karya ini berupa rancangan pengolahan limbah air pada suatu
bisnis laundri yang terinspirasi dari bagaiamana bisnis laundri cenderung untuk
membuang air limbah begitu saja sehingga berpotensi menyebabkan pencemaran
sistem perairan. Melalui abdi karya ini, Cindy dan tim memanfaatkan konsep reuse,
recycle, and recovery (3R) dimana air limbah yang mengandung Biochemical Oxygen
Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS), dan
phosphate diolah melalui suatu mesin yang berukuran cocok untuk suatu bisnis
rumahan seperti laundri, kemudian hasil olahannya dapat digunakan kembali. 
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Water in the community

Off-campus water conservation support
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Water in the community

Dalam penggunaan air di ITS, diperlukan jumlah air yang sangat besar sebab ITS
adalah kampus yang besar. Untuk mendapatkan air yang akan digunakan, ITS
menggunakan berbagai teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Contohnya adalah penggunaan dual flush di toilet-toilet di area kampus ITS yang
dapat menghemat penggunaan air yang semulanya dapat mengeluarkan 6-9 liter air
sekalinya menjadi 3-4 liter air. Selain itu, tenologi sprinkle air yang memanfaatkan air
bekas wudhu untuk menyiram tanaman di beberapa area kampus seperti halaman
Masjid Manarul Ilmi yang dapat menghemat penggunaan air dan juga ramah terhadap
lingkungan. 

Sustainable water extraction on campus

ITS percaya bahwa peningkatan keamanan air konsumsi maupun air pakai harus
dilakukan melalui kerja sama dan dukungan dari dan ke luar kampus. Maka, ITS selalu
mendukung upaya kerja sama peningkatan keamanan air. Lainnya adalah pengabdian
masyarakat (Abmas) upaya bantuan untuk mengatasi masalah air bersih di Desa
Sumberwudi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan yang digagas oleh
Dosen Departemen Fisika ITS Linda Silvia MSi bersama timnya. Tim ini merancang
filter air dengan sistem back wash. Sebanyak dua unit filter telah ditempatkan di dua
tempat berbeda sekaligus. Filter air tunggal ditempatkan di salah satu mushola di
Desa Sumberwudi. Sementara filter air ganda ditempatkan di SMPN 1 Karanggeneng.
Filter yang ditempatkan di sekolah tersebut diharapkan dapat menjadi media
pembelajaran bagi para siswanya. Contoh lainnya yakni melalui peringatan Hari Air
Sedunia 2020, dimana ITS membuat tema "Paling Berseri" yakni singkatan dari Pacar
Keling, Bersih, Sehat dan Asri yang disesuaikan dengan program United Nations
Water. 

Cooperation on water security



SDG 7
AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY



SDG 7
AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
“After water and food, energy is one of the key
enablers of human life. Energy is central to nearly
every major challenge and opportunity the world
faces today and access to energy for all is essential.
But energy needs to be available and affordable to all
to allow future development, and it needs to be clean
in order to ensure that the development can be
sustainable.”

(THE Impact Rankings)

528,225 m2
8,183,276 kWh Total energy used

University floor space
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University measures towards
affordable and clean energy

Salah satu upaya ITS dalam mendukung SDG 7 adalah dengan melakukan efisiensi dan
konvervasi energi. Hal ini tercantum dalam Circular Letter of ITS Rector No. T-95007-
IT2-TU.00.08-2019 tentang ITS Initiatives towards Sustainable and Environmental
Friendly Campus. ITS berupaya untuk melaksanakan porgram efisiensi energi dengan
pemilihan dan penggunaan peralatan listrik hemat energi dan ramah lingkungan.
Selain itu, ITS juga mendorong pemasangan lampu di titik yang strategis dan tidak
mengurangi fungsi pencahayaan alami. 

Energy-efficient renovation and building

ITS juga memiliki perencanaan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi
dalam bangunan-bangunan di ITS. Hal ini tercantum dalam Circular Letter of ITS
Rector No. T-95007-IT2-TU.00.08-2019 tentang ITS as a Sustainable and
Environmental Friendly Campus, item B no. 1-10. Di mana ITS mendorong upaya
konservasi energi melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk digunakan
di kampus ITS.

Upgrade buildings to higher energy efficiency
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University measures towards
affordable and clean energy
ITS mengupayakan penyediaan alat elektronik ramah lingkungan dengan pembelian
peralatan hemat energi yang menunjang kegiatan akademik dan perkantoran. Selain
itu, ITS juga memiliki kendaraan ramah lingkungan yang beroperasi yaitu penyediaan
sepeda, sepeda motor listrik, bust listrik buatan ITS serta kendaraan cerdas I-Car. ITS
mendorong penyediaan pendingin ruangan atau AC serta lemari pendingin yang tidak
menggunakan klorofluorokarbon (CFC) yang berlabel hemat energi, sehingga ramah
terhadap lingkungan. 

Carbon reduction and emission reduction process

Rektor ITS menyebarkan surat edaran yang berisi peraturan-peraturan terkait
mengurangi konsumsi energi berlebihan. Peraturan tersebut tercantum dalam
Circular Letter of ITS Rector No. T-95007-IT2-TU.00.08-2019 tentang ITS as a
Sustainable and Environmental Friendly Campus, poin B no. 1-10. Salah satu
peraturannya adalah dengan membatasi penggunakan pendingin ruangan dan
memaksimalkan ventilasi ruangan. ITS juga menghemat penggunaan energi dalam
pengoperasian lift dengan menggunakan lift hanya pada jam-jam sibuk serta
mematikan lift setelah jam kantor selesai.

Plan to reduce energy consumption
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University measures towards
affordable and clean energy
ITS memiliki sumber energi terbarukan clean biomass berupa biogas dan gasifikasi
dengan total energi yang dihasilkan sebesar 480 kWh/tahun. Sumber energi
terbarukan biogas ini merupakan bagian dari penelitian dari Departemen Teknik
Instrumentasi untuk mengolah sampah sisa organik yang dihasilkan ITS sebesar 100
kg/hari dengan kapasitas 240 kWh/tahun. 

Energy wastage identification

ITS juga memiliki kebijakan mengenai SDG 7 seperti yang tertera pada surat edaran
No. T-95007-IT2-TU.00.08-2019 tentang ITS as a Sustainable and Environmental
Friendly Campus. Kebijakan ini membahas mengenai upaya peningkatan sanitasi
lingkungan, upaya melakukan efisiensi dan konversi energi, serta upaya mewujudkan
transportasi ramah lingkungan. Peraturan ini dibuat demi mewujudkan ITS sebagai
kampus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan menyukseskan Program ITS
Smart Eco Campus.

Divestment policy

ITS menyediakan program untuk menambah wawasan pada komunitas lokal
mengenai pentingnya efisiensi energi. Bekerja bersama dengan Kelompok Tani Hutan
Panderman Batu dan Pemerintah Kota Batu, ITS mengembangkan kawasan
eduwisata herbal berbasis energi terbarukan dan ekonomi sirkular yang diresmikan
dengan ditandai peletakan batu pertamanya pada 8 September 2020. Para
mahasiswa juga ikut berpartipasi dalam program ini. 

Local community outreach for energy efficiency
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Energy and the community

100% renewable energy pledge
ITS mengeluarkan kebijakan terkait dukungan terhadap  100% renewable energy.
Kebijakan ini tercantum dalam Surat Edaran No. T-95007-IT2-TU.00.08-2019, di mana
ITS berusaha mewujudkan kampus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan
menyukseskan program ITS Smart Eco Campus. Salah satu bentuk perwujudannya
adalah dengan dilakukannya peningkatan kebersihan di lingkungan kerja, baik di
dalam maupun di luar ruangan. Mendorong upaya pemanfaatan kembali air limbah
untuk kegiatan penyiraman. Mendorong terwujudnya kampur ITS sebagai kawasan
tanpa rokok. Melakukan upaya membatasi penggunaan kendaraan pribadi di dalam
kampus dengan cara berjalan kaki memanfaatkan koridor antar gedung dan
bersepeda di dalam kampus. 

Assistance to low-carbon innovation
Salah satu wujud ITS dalam SDG 7 adalah selalu menyediakan asistensi untuk start-
ups dengan mendidik dan memberi dukungan untuk low-carbon economy atau
teknologi. Contohnya adalah mahasiswa ITS yaitu Alvin Rahmad Widyanto dan
pembimbingnya, Nurul Widiastuti, Ph.D., meneliti membran karbon penyaring gas
energi terbarukan. Selain itu, tim yang beranggotakan mahasiswa ITS berhasil
memberikan inovasi penggunaan biomassa sebagai Electric Charger. 
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Energy and the community

ITS berupaya untuk menyediakan jasa pada industri lokal dengan tujuan
meningkatkan efisiensi energi. Hal ini ditunjukkan ITS dengan memperluas mitra
melalui kerja sama resmi, salahsatunya ditunjukkan dengan penandatanganan MoU
antara ITS dengan PT BGR yang bergerak dalam bidang logistik dan pengiriman
barang pada 9 Oktober 2020. Program kerja sama ini diharapkan dapat memajukan
dan mewujudkan 3 hal, yakni pengelolaan minyak jelantah menjadi biodiesel, program
Warung Pangan untuk mendukung program Ketahanan pangan dari pemerintah, dan
pengintegrasian logistik dengan Internet of Things (IoT) .

Energy efficiency services for industry

Policy development for clean energy tech
Pada Oktober 2020, ITS membuat Inovasi pengolahan limbah laundry. Usaha laundry
sendiri memiliki dampak buruk bagi lingkungan karena menghasilkan limbah yang
berbahaya. ITS pun merancang instalasi pengolahan air limbah (IPAL), untuk laundry
berbasis reuse, recycle, dan recovery (3R). Desain IPA dirancang oleh Tim ITS secara
minimalis, sehingga sesuai dengan kesediaan ruang laundry skala kecil. Prinsip 3R
terlihat pada air olahannya yang dapat digunakan kembali untuk menyiram tanaman
hidroponik, mencuci kendaraan. Selain itu pasir kali yang mulai kotor akibat proses
filter dapat digunakan kembali (reuse) setelah dicuci dengan air bersih. Sementara,
absorben jenuh yang dihasilkan dapat dimanfaatkan (recovery) sebagai pupuk.
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SDG 8
DECENT WORK AND ECONOMIC
GROWTH
“Decent work in safe and stable conditions is a vital
component of helping people out of poverty, with the
related aspects of reducing hunger and increasing
health. The rise of precarious employment, modern
slavery, and uneven growth has created threats to a
sustainable future. Universities as employers can
lead the way, as teachers can educate for the future,
and as innovators can develop new and fairer ways of
working.”

(THE Impact Rankings)

2,180 Number of employees

2,180 Number of employees on contracts of over
24 months

10,738 Number of students with work
placements for more than a month
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Employment practice
Beberapa peraturan yang mengatur mengenai gaji karyawan telah diatur oleh ITS.
Aturan mengenai kepegawaian di Lingkungan ITS tertulis dalam Regulation of ITS
Rector No. 2 Year 2017 about Employment at ITS. Selain itu dekeluarkannya juga
Peraturan Rektor ITS No. 5 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bulanan dan
Tambahan Tunjangan Tugas Belajar bagi Pegawai di Lingkungan ITS dan Peraturan
Rektor Nomor 08 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Penyesuaian Upah
Minimum Kota Bagi Calon Pegawai di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh
Nopember. 

Employment practice living wage

ITS mengakui serikat pekerja dan hak-hak buruh termasuk perempuan dan staf
internasional. Hal ini tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
PP No. 37 tahun 2009 tentang Dosen. Regulation of ITS Rector No. 2 Year 2017 about
Employment at ITS. Serta Peraturan Rektor Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kelas dan
Nilai Jabatan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Employment practice unions
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Employment practice

ITS memiliki peraturan-peraturan yang ketat untuk mengakhiri diskriminasi di lingkup
kerja ITS. Peraturan tersebut tertulis dalam Regulation of ITS Rector No. 2 Year 2017
about Employment at ITS. Salah satunya terdapat dalam pasal 4 ayat 2 T, yang isinya
adalah saling menghormati antara sesama warga negara yang memeluk
agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME dan pasal 8 ayat 1 yang berisi penerimaan
pegawai dilakukan dengan prinsip terbuka, tidak membedakan suku, agama, ras, dan
golongan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Employment policy on discrimination

ITS menentang secara jelas perihal tenaga kerja paksa, perbudakan modern,
perdagangan manusia dan tenaga kerja di bawah umur. Hal ini dibuktikan dengan
Regulation of ITS Rector No. 2 Year 2017 about Employment at ITS. Contohnya adalah
penerimaan pegawai di atas umur 18 tahun. Selain itu juga terdapat Peraturan Rektor
Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Institut
Teknologi Sepuluh Nopember dan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dosen Tidak Tetap
Induk Dosen Khusus di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Employment policy modern slavery



ITS memiliki kebijakan tentang kesetaraan skala gaji termasuk komitmen untuk
penghapusan kesenjangan gaji antar gender. Kebijakan tersebut diatur dalam
Regulation of ITS Rector No. 2 Year 2017 about Employment at ITS pasal 25-35. Dalam
peraturan tersebut, telah diperinci secara jelas mengenai gaji karyawan, sehingga
tidak mungkin terdapat kesenjangan gaji antar gender. Selain itu juga terdapat
Peraturan Rektor ITS No. 5 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bulanan dan
Tambahan Tunjangan Tugas Belajar bagi Pegawai di Lingkungan ITS. Peraturan
Rektor ITS No. 3 Tahun 2018 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan ITS. Dan
Peraturan Rektor Nomor 08 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Penyesuaian
Upah Minimum Kota Bagi Calon Pegawai di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh
Nopember.
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Employment practice
Demi menjamin kerataan hak pegawai saat kegiatan outsourcing ke pihak ketiga, ITS
mengeluarkan beberapa peraturan. Peraturan tersebut tertulis dalam Peraturan
Rektor ITS No. 21 Tahun 2017 tentang Pembayaran Honorarium THL dengan Pekerjaan
Inti di Lingkungan ITS. Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dosen Tidak Tetap Induk Dosen
Khusus di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Keputusan Rektor ITS
No. 00025/IT2/HK.00.01/2015 tentang Kewenangan Penunjukan THL di Lingkungan
ITS. Serta Surat Edaran WR 2 ITS terkait THR untuk THL.

Employment practice equivalent rights outsourcing

Employment policy pay scale equity
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Employment practice
Untuk mengukur atau memonitor kesetaraan gender dalam skala gaji, ITS
mengeluarkan peraturan dalam Regulation of ITS Rector No. 2 Year 2017 about
Employment at ITS pasal 25-35. Peraturan tersebut memperinci secara jelas
mengenai gaji karyawan, sehingga tidak mungkin terdapat kesenjangan gaji antar
gender. Selain itu juga terdapat Peraturan Rektor ITS No. 5 Tahun 2017 tentang
Tambahan Penghasilan Bulanan dan Tambahan Tunjangan Tugas Belajar bagi
Pegawai di Lingkungan ITS. Peraturan Rektor ITS No. 3 Tahun 2018 tentang Kelas dan
Nilai Jabatan di Lingkungan ITS. Dan Peraturan Rektor Nomor 08 Tahun 2020 tentang
Tambahan Penghasilan Penyesuaian Upah Minimum Kota Bagi Calon Pegawai di
Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Tracking pay scale for gender equity

ITS juga memberi kesempatan pada karyawannya untuk mengajukan banding atas
hak atau pembayaran karyawan. Hal ini diatur dalam Regulation of ITS Rector No. 2
Year 2017 about Employment at ITS, Peraturan Rektor ITS No. 3 Tahun 2018 tentang
Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan ITS, Peraturan Rektor Nomor 04 Tahun 2020
tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Peraturan Rektor Nomor 08 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Penyesuaian
Upah Minimum Kota Bagi Calon Pegawai di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh
Nopember dan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dosen Tidak Tetap Induk Dosen
Khusus di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Employment practice appeal process
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SDG 9
INDUSTRY, INNOVATION, AND
INFRASTRUCTURE
“Investments in infrastructure – transport, irrigation,
energy and information and communication
technology – are crucial to achieving sustainable
development and empowering communities in many
countries.”

(THE Impact Rankings)

3 spin-offs with 100% ITS stock
7 spin-offs with partial ITS stock Number of university spin-offs

919 Number of academic staff by
subject area: STEM

221 Number of academic staff by
subject area: Arts & Humanities



SD
G

  R
ep

or
t 2

02
0

Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Saat ini, lebih dari setengah populasi dunia
tinggal di perkotaan, karena itu transportasi massal dan energi terbarukan menjadi
sangat penting, begitu juga dengan pertumbuhan industri baru serta teknologi
informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi juga adalah kunci untuk menemukan
solusi jangka panjang bagi tantangan ekonomi dan lingkungan. Mempromosikan
industri berkelanjutan serta berinvestasi dalam penelitian ilmiah dan inovasi adalah
cara-cara penting untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan. 

Dalam upaya mewujudkan tercapainya SDG 9, ITS mengadakan berbagai macam
sosialisasi dan program pembelajaran kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai
tujuan yang terangkum dalam SDG 9. Contohnya adalah melalui pelaksanaan Guest
Lecture Series (GLS) on SDGs yang berfokus pada SDGs 9 dengan judul “High-
Performance Composite Materials” yang mengundang Dr. Mohammad Fotouhi dari
University of Glasgow.

Kemudian, dengan menyadari pentingnya sektor industri dalam pembangunan
daerah, ITS kembali jalin kerja sama dengan pemerintah daerah. Kali ini, ITS bersama
dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang secara resmi menandatangani
Memorandum of Understanding (MoU) terkait kerja sama pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat yang dihelat secara virtual pada 10 Desember 2020. 

Sebelumnya, ITS menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta nasional yang
bergerak di bidang manufaktur kendaraan, mobil, dan bus ternama, PT Mobil Anak
Bangsa (MAB) pada 26 November 2020. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan
kualitas dan daya saing mobil listrik baik di Indonesia maupun global. Kerja sama ini
diharapkan mendukung komitmen Indonesia dalam mewujudkan pengurangan emisi,
salah satunya melalui dukungan penggunaan mobil listrik. Hal ini juga menyangkut
komitmen indonesia pada Paris Agreement dalam pengurangan emisi sebanyak 29
persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional hingga
2030. 
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REDUCED
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SDG 10
REDUCED INEQUALITIES
“Equality needs to underpin every aspect of
sustainability if the objectives of the SDGs are to be
met. Although SDG 5 Explores this through the prism
of gender, SDG 10 takes a broader look at
intersectionality of disadvantages. 

This disadvantages can be felt through all of the
other key issues raised by the SDGs – disadvantaged
groups are both more likely to be unable to take
advantage of progress and to suffer from the effects
of climate change.”

(THE Impact Rankings)

15,037 Number of students starting a degree

78 Number of international students from
developing countries

2 Number of employees with
disability
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Measures against
discrimination
ITS memiliki beberapa kebijakan yang membahas tentang diskriminasi. Kebijakan
pertama terdapat dalam Peraturan Senat Akademik ITS No. 2 Tahun 2016 tentang
Kebijakan dan Arah Pengembangan Akademik ITS, Bagian IV. Kebijakan Akademik,
poin 4.1.3. Kebijakan Operasional Bidang Pendidikan untuk Calon Mahasiswa ITS yang
menyatakan bahwa "Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
akademis memperoleh hak yang sama tanpa mengalami diskriminasi dalam hal suku,
agama, keyakinan, gender, ekonomi dan disabilitas". Kebijakan anti diskriminasi juga
diimplementasikan pada Penerimaan Calon Dosen Tetap Non-PNS Tahun Anggaran
2020 yang diinformasikan melalui surat B/48032/IT2/KP.01.00/2020 untuk memenuhi
kebutuhan dosen di ITS pada tahun 2020.

Non-discriminatory admissions policy

Sebagai universitas negeri, tentu ITS memiliki banyak keberagaman individu yang
berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Di tahun 2020, ITS menerima 12
mahasiswa baru dari Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) dari
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Mahasiswa Program ADik ini
antara lain berasal dari Papua, Papua Barat, dan daerah lain yang termasuk daerah
Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) di Indonesia. 

Access to university track underrepresented groups
applications
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Measures against
discrimination

ITS menerima mahasiswa, staf, dan dosen dari kelompok under-represented. ITS
menyediakan berbagai beasiswa baik dari pemerintah maupun swasta yang
ditawarkan kepada seluruh mahasiswa ITS. Contohnya adalah beasiswa Bidik Misi.
Beasiswa ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari latar belakang
ekonomi yang tidak mampu untuk berkuliah di ITS. Selain itu, ITS
mengimplementasikan kebijakan non-diskriminasi pada rekrutmen staf dan dosen,
sehingga ITS memiliki beragam latar belakang pada komposisi dari civitas
akademikanya, termasuk kelompok under-represented.

Access to university underrepresented groups recruit

ITS memiliki kebijakan mengenai anti-diskriminasi dan anti-harassment. Kebijakan ini
berlaku baik bagi mahasiswa dan pegawai. Dalam ketentuan penerimaan mahasiswa
baru, Peraturan Senat Akademik ITS No. 2 Tahun 2016 tentang Kebijakan Dan Arah
Pengembangan Akademik ITS, Bagian IV. Kebijakan Akademik, poin 4.1.3. Kebijakan
Operasional Bidang Pendidikan untuk Calon Mahasiswa ITS menyatakan bahwa
"Setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan akademis memperoleh
hak yang sama tanpa mengalami diskriminasi datam hal suku, agama, keyakinan,
gender, ekonomi dan disabilitas".

Anti-discrimination policies
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Measures against
discrimination
ITS memiliki beragam latar belakang dalam komposisi sivitas akademika-nya. ITS juga
menyediakan program dan pelatihan yang berhubungan dengan diversity, equity,
inclusion and human rights melalui Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi
(DSDMO). Selain itu, ITS juga secara resmi telah bekerja sama dengan UNESCO, di
mana ITS mengimplementasikan nilai edukasi, sains dan budaya dengan kehormatan
berdasarkan keadilan, hukum, dan hak asasi manusia.

University diversity officer

ITS menyediakan program mentoring, konseling dan support untuk mahasiswa, staf,
dan dosen dari kelompok underrepresented. Hal ini ditunjukkan salahsatunya melalui
kegiatan ITS bersama ITTelkom Surabaya dan Motorola Solutions Foundation yang
menggelar pelatihan untuk penyandang disabilitas. Tema kegiatannya adalah
"Workshop on Using Braille Embosser and Text Editor Software for the Blind and
Visual Impairment Students”. Melalui kegiatan tersebut, penyandang tunanetra dilatih
untuk mengoperasikan mesin cetak dan laptop. Pada September 2020, Departemen
Teknik Biomedik ITS berkolaborasi dengan Medtronic, perusahaan asal Amerika
Serikat yang bergerak di industri alat kesehatan, untuk mengadakan virtual sharing
session. 

Support for underrepresented groups
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Measures against
discrimination
Untuk penyediaan fasilitas yang setara bagi seluruh sivitas akademika ITS, ITS juga
menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas seperti akses ke bangunan,
perpustakaan, taman, dan toilet. Dosen dan mahasiswa ITS juga berkontribusi pada
perkembangan di Kota Surabaya untuk fasillitas penyandang disabilitas melalui
penelitian dan partisipasi dalam seminar. Salah satu contohnya adalah Seminar
Perpustakaan Inklusif bagi Kota Surabaya: Pelibatan Disabilitas dalam Redesain
Inklusif. Dalam seminar ini terdapat dosen ITS yang menjadi narasumbernya, Dr. Arina
Hayati, S.T., M.T.

Accessible facilities

ITS menyediakan program mentoring, konseling dan support untuk mahasiswa, staf,
dan dosen dari kelompok underrepresented. Hal ini ditunjukkan salahsatunya melalui
kegiatan ITS bersama ITTElkom Surabaya dan Motorola Solutions Foundation yang
menggelar pelatihan untuk penyandang disabilitas. Tema kegiatannya adalah
"Workshop on Using Braille Embosser and Text Editor Software for the Blind and
Visual Impairment Students”. Melalui kegiatan tersebut, penyandang tunanetra dilatih
untuk mengoperasikan mesin cetak dan laptop. Pada September 2020, Departemen
Teknik Biomedik ITS berkolaborasi dengan Medtronic, perusahaan asal Amerika
Serikat yang bergerak di industri alat kesehatan, untuk mengadakan virtual sharing
session. 

Disability support services



SD
G

  R
ep

or
t 2

02
0

Measures against
discrimination

ITS juga menyediakan akses untuk penyandang disabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan
mahasiswa dari Departemen Desain Produk Industri ITS yang merancang mainan
bernama BaaDaaBoo untuk anak tunanetra yang masih dalam usia bermain. Pada
bulan Juli 2020, dalam masa pandemi, mahasiswa ITS mengembangkan aplikasi
Claster of Education (CLON) untuk membantu para penyandang disabilitas (Autism
Spectrum Disorder) untuk menjalani proses pembelajaran daring. Aplikasi e-learning
ini memfasilitasi kegiatan belajar mengajar siswa SLB dengan metode take and give
di mana siswa dapat mengerjakan soal sesuai petunjuk untuk menerapkan perilaku
beretika yang baik di masyarakat melalui visualisasi gambar yang menarik. Mahasiswa
ITS juga mengkonsep desain jalur evakuasi Gempa untuk penyandang tunanetra di
SLB Tunanetra YPAB Gebang, Surabaya.

Disability access scheme

Salah satu strategi untuk mendukung kesetaraan di ITS adalah menyediakan
kebijakan atau strategi akomodasi yang proposional untuk penyandang disabilitas
termasuk bantuan dana yang memadai. Kebijakan-kebijakan yang berlaku adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk
Peserta Didik Penyandang Disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas. Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi
(Kemenristekdikti 2017) dan PP No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas"

Disability accommodation policy
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SUSTAINABLE
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SDG 11
SUSTAINABLE CITIES AND
COMMUNITIES
“Cities and communities must themselves be
sustainable. More and more of the world’s population
lives in urban centres, and this is often the home of
our universities too. Cities can be places of great
innovation and opportunity, but they can also be
home to intense poverty and inequality. 

The interaction between universities and their
communities, urban and rural, needs to be a positive
one that can last for generations.”

(THE Impact Rankings)
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Support of arts and heritage
ITS menyediakan akses bangunan kepada publik, baik yang berbayar dan gratis. ITS
memiliki beberapa ballroom dan ruangan rapat yang dapat disewa untuk acara dan
aktivitas publik. ITS juga mempunyai SCIENCE TECHNO PARK yang menjembatani
riset universitas dengan dunia industri. Selain itu, ITS juga menyediakan fasilitas
olahraga seperti lapangan bulutangkis, lapangan basket, lapangan sepak bola di
kampus ITS.

Public access to buildings

ITS memiliki banyak sekali fasilitas untuk pembelajaran mahasiswa. Contohnya,
meski di masa pandemi, ITS tetap memberikan fasilitas perpustakaan kepada
mahasiswa dengan Perpustakaan Virtual yang bisa diakses di mana saja. Selain itu,
berbagai departemen di ITS seperti Departemen Manajemen Teknologi, juga memiliki
ruang baca. Ruang baca ini siap memberikan pelayanan kepada para mahasiswa dan
tenaga pengajar, antara lain jasa peminjaman, penelusuran buku melalui katalog dan
database komputer, akses internet, pemesanan buku, penerjemahan, serta akses
penelusuran informasi ke jurnal-jusrnal internasional.

Public access to libraries
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Support of arts and heritage
ITS menyediakan akses publik pada pameran ataupun galeri seperti SCIENCE
TECHNO PARK yang memiliki fungsi menjembatani riset di universitas dengan
industri. Selain itu, ITS Robotics Center juga dapat dikunjungi dan melihat
perkembangan ITS dalam pendidikan dan riset dalam bidang Robotika.

Public access to museum

ITS menyediakan fasilitas gratis kepada publik untuk mengakses ruang terbuka hijau
di kawasan ITS. Di area kampus ITS, terdapat banyak ruang terbuka hijau yang dapat
dikunjungi seperti Taman Air Mancur Menari, Taman Segitiga ITS, Lapangan
perpustakaan, dan taman-taman di tiap departemen ITS.

Public access to green spaces

ITS juga memberikan akomodasi pada mahasiswa untuk mengekspresikan diri melalui
berbagai macam UKM dengan bidang yang beragam, mulai dari menari, musik sampai
ke filmography. ITS juga mengadakan pameran seni sejak 2014. Dan melalui ITS Global
Engagement, ITS juga membuat program yang menyajikan seni lokal dan budaya
Indonesia.

Arts and heritage contribution

ITS membawakan projek untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Usaha ini
ditunjukkan melakui program Fun Bahasa Indonesia and Cultural Course (FBICC) oleh
ITS Global Engagement yang memberikan kesempatan pada masyarakat global untuk
belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Selain itu, ITS melalui ITS Global
Engagement juga mengadakan program CommTECH 2020 yang menawarkan kelas
yang bertema "Exploring Indonesia Art & Culture".

Record and preserve cultural heritage
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Sustainable practices

ITS mendukung SDG 11 dengan cara mengukur dan menetapkan target untuk
mendukung pelaksanaan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang berkelanjutan.
Pada Februari 2020, salah satu tim di ITS yaitu Antasena memperkenalkan mobil
hidrogen pada masyarakat. Hidrogen ini akan diubah menjadi listrik oleh fuel cell. Tim
Antasena memperkenalkan bahan bakar ramah lingkungan sebagai pengganti bahan
bakar fosil ke masyarakat umum. 

Sustainable practices targets

ITS menjalankan aksinya dalam mempromosikan sustainable commuting melalui
peluncuran i-Car. I-Car adalah prototype mobil listrik yang dapat berjalan sendiri
tanpa pengemudi. Selain itu, ITS juga berkolaborasi dengan PT Mobil Anak Bangsa
untuk mengembangkan mobil listrik. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan
kualitas dan kompetisi dari mobil listrik baik di dalam maupun di luar Indonesia.
Selain dengan PT Mobil Anak bangsa, ITS juga menandatangani MoU dengan TOYOTA
untuk pengembangan mobil listrik.

Promote sustainable commuting
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Sustainable practices
Dalam masa pandemi, kegiatan di kampus terpaksa harus dilakukan di rumah. ITS
memberikan fasilitas kepada sivitas akademika untuk melakukan kegiatan di
kampus dilakukan di rumah. salah satu perwujudannya adalah dilaksanakannya
KKN secara daring untuk mahasiswa ITS. KKN daring ini dilakukan sebagai tindak
lanjut dari program KKN reguler ITS 2020 yang tak bisa dilaksanakan langsung di
Desa Wonorejo dikarenakan pandemi. ITS juga membuat aplikasi presensi daring
selama masa karantina mandiri, yaitu MyITS WorkTime. Aplikasi presensi ini untuk
mencatat kehadiran dosen dan tenaga kependidikan secara daring. Selain itu,
salah satu Dosen ITS yaitu Dr. Ir. Syamsul Arifin, M.T. memberikan rekomendasi
dan tips pembelajaran daring melalui learning video untuk terus meningkatkan
kualitas pembelajaran daring di ITS.

Allow remote working

ITS memberikan fasilitas kepada pegawai berupa rumah yang terjangkau di daerah
ITS Surabaya. Perumahan ITS ini berlokasi di area kampus dan luasnya adalah 185,758
m2. 

Affordable housing for employees
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Sustainable practices
Selain menyediakan fasilitas rumah yang
terjangkau kepada pegawai ITS, ITS juga
menyediakan tempat tinggal untuk
mahasiswa dengan beberapa asrama di area
kampus. ITS juga menyediakan asrama
untuk mahasiswa Internasional. Asrama
Internasional ini berlokasi di blok J kampus
ITS. 

Affordable housing for students

ITS bekerja bersama pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Contohnya
adalah ketika dosen Teknik Infrastruktur Sipil ITS menggagas solusi reduktor banjir
di perkotaan, mengingat daerah perkotaan rentan terhadap banjir dikarenakan
adanya pengalihan fungsi penyerapan air menjadi lahan terbangun. Selanjutnya, pada
bulan Juni 2020, ITS mengadakan webinar dengan tema perencanaan dan penataan
permukiman perkotaan pasca Covid-19 bersama Pemerintah Jawa Timur. Dan pada
Agustus 2020, Ketua SDGs Center ITS serta dosen ITS menjadi pembicara di salah
satu channel Youtube "TV Desa" yang mengusung tema edukasi pembangunan desa
berkelanjutan.

Local authority collaboration re:planning redevelopment

ITS membangun bangunan baru sesuai dengan standar keberlanjutan. Usaha ini
ditunjukkan dengan pembangunan ITS Global Kampong dan Menara ITS. Pada tahun
2020, tim ITS yaitu Victoriya yang beranggotakan 3 mahasiswa Departemen Teknik
Infrastruktur Sipil menciptakan desain bangunan ramah lingkungan berkonsep sarang
rayap yang mampu memberikan sirkulasi udara dalam bangunan yang lebih baik.

Planning development - new build standards
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SDG 12
RESPONSIBLE CONSUMPTION AND
PRODUCTION
“Much of the world’s economy is based around
producing things for consumption. This drives the
engine of industry. If we want the world to develop
sustainably, we need to understand how to be more
responsible at both ends of this cycle. This means
promoting resource and energy efficiency, having a
sustainable infrastructure, and providing access to
basic services for all.”

(THE Impact Rankings)

2,000/day/
person

Amount of waste
generated

2,250 kg Amount of waste
recycled

30% Amount of waste
sent to landfill
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Operational measures
Berbagai usaha dilakukan oleh ITS untuk mengimplementasikan kebijakan ethical
sourcing pada berbagai suplai makanan. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai
sumber, di antaranya: 1. Surat Edaran Rektor ITS No. T-95007-IT2-TU.00.08-2019.
Surat ini memperjelas ITS sebagai Sustainable and Environmental Friendly Campus,
secara spesifik pada bagian A no. 5, "Mendorong terwujudnya penyediaan kantin yang
bersih dan sehat." (Kemudian, ITS) 2. Menyediakan Kantin yang dapat diakses dengan
mudah. Terdapat banyak pilihan tempat untuk menikmati makanan di ITS. Dua yang
terbesar adalah Kantin Pusat dan Kantin Asrama Mahasiswa. 3. 

Ethical sourcing policy

Sebuah kebijakan telah dikeluarkan oleh ITS yang mengatur tentang pembuangan
limbah organik, anorganik, dan berbahan berbahaya. Kebijakan tersebut dielaborasi
pada Surat Edaran Rektor ITS No. T-95007-IT2-TU.00.08-2019 yang menegaskan ITS
adalah Sustainable and Environmental Friendly Campus, secara spesifik pada bagian
A no. 9-10. Sebagai tambahan, limbah berbahan berbahaya dan beracun ditangani
secara terpisah. Limbah dikumpulkan, dikelompokkan dan diberikan pada pihak
ketiga yang sudah tersertifikasi.

Policy waste disposal - hazardous materials
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Operational measures
Berbagai usaha dilakukan oleh ITS untuk mengimplementasikan kebijakan ethical
sourcing pada berbagai suplai makanan. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai
sumber, di antaranya: 1. Surat Edaran Rektor ITS No. T-95007-IT2-TU.00.08-2019.
Surat ini memperjelas ITS sebagai Sustainable and Environmental Friendly Campus,
secara spesifik pada bagian A no. 5, "Mendorong terwujudnya penyediaan kantin yang
bersih dan sehat." (Kemudian, ITS) 2. Menyediakan Kantin yang dapat diakses dengan
mudah. Terdapat banyak pilihan tempat untuk menikmati makanan di ITS. Dua yang
terbesar adalah Kantin Pusat dan Kantin Asrama Mahasiswa. 3. Makanan yang
disediakan pun sudah terverifikasi halal. 4. Diadakan juga 1st Webinar of Smart Eco
Campus ITS yang bertajuk "Makan Sehat Tingkatkan Imun Tubuh. Pengundangan
narasumber untuk acara ini diatur dalam Kebijakan Rektor No
T/2126/IT2/HK.00.01/2020.

Ethical sourcing policy

Sebuah kebijakan telah dikeluarkan oleh ITS yang mengatur tentang pembuangan
limbah organik, anorganik, dan berbahan berbahaya. Kebijakan tersebut dielaborasi
pada Surat Edaran Rektor ITS No. T-95007-IT2-TU.00.08-2019 yang menegaskan ITS
adalah Sustainable and Environmental Friendly Campus, secara spesifik pada bagian
A no. 9-10. Sebagai tambahan, limbah berbahan berbahaya dan beracun ditangani
secara terpisah. Limbah dikumpulkan, dikelompokkan dan diberikan pada pihak
ketiga yang sudah tersertifikasi.

Policy waste disposal - hazardous materials
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Operational measures

Pembuangan limbah diatur ketat sesuai dalam kebijakan ITS dan dilaksanakan dengan
prinsip 3R: Reuse, Reduce dan Recycle. Prinsip ini diimplementasikan dengan
mengurangi pemakaian bahan-bahan yang sekali pakai, menerapkan e-waste drop
boxes, mengelompokkan limbah pada 5 kategori. Ditambah lagi, ITS juga mendaur
ulang botol plastik menjadi ecobricks. Ecobricks adalah inovasi yang ramah
lingkungan yang terbuat dari kumpulan botol plastik yang terisi dengan limbah plastik. 

Policy waste disposal - landfill policy

Beberapa aturan untuk meminimalisir limbah plastik telah diterapkan oleh ITS
sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
No. 1 Tahun 2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik
Sekali Pakai dan/atau Kantong Plastik. Aturan tersebut ditulis dalam Surat Edaran
Rektor ITS No. T-95007-IT2-TU.00.08-2019 yang membahas tentang ITS sebagai
Sustainable and Environmental Friendly Campus, terutama bagian A no. 6
(Menganjurkan penerapan manajemen limbah di kampus dengan mengurangi limbah-
limbah rumah tangga dengan prinsip 3R) dan 7 (Menganjurkan pengurangan dari
kertas, plastik, sterofom dan bahan-bahan lainnya yang memiliki potensi untuk
menghasilkan limbah). ITS juga mengaturnya secara spesifik mengenai pengurangan
pemakaian botol dan kantong plastik pada Surat Edaran Rektor ITS No.
B/50268/ITS2/TU.00.02/2019. Sebagai tambahan, ITS juga menggunakan myITS
Office untuk menyebarkan surat internal untuk mengurangi penggunaan kertas.

Policy for minimisation of disposable items



Kebijakan minimalisasi limbah di ITS diperluas ke layanan outsourcing dan rantai
pasokan. Upaya tersebut ditunjukkan melalui beberapa program pembelajaran dan
kegiatan pelibatan masyarakat seperti pelatihan pengelolaan sampah bersama
Yayasan Bank Sampah Induk Surabaya kepada warga Surabaya, kemitraan dengan
Wakil Gubernur Jawa Timur untuk menyelenggarakan Webinar Planopolis dengan
tema “Pentingnya Penerapan Konsep Pengelolaan Sampah dalam Perencanaan
Kota.”, webinar internasional yang berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan
bertajuk “International Conference on Business and Engineering Management
(IConBEM)” oleh Departemen Manajemen Bisnis ITS, dan program pembelajaran
bertajuk “Teen-IDEAS” dimana 6 kelompok mahasiswa ITS dan UTAR Malaysia
membuat proyek dengan tema SDGs No. 12. Unit Pengembangan Smart Eco Campus
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PSEC ITS) juga mempromosikan gaya hidup
baru dalam pengelolaan sampah melalui webinar nasional.

SD
G

  R
ep

or
t 2

02
0

Operational measures
ITS memastikan aturan-aturan untuk meminimalisir limbah plastik meluas ke layanan
outsourcing dan rantai pasokan melalui Plastikita, komunitas lintas departemen di
ITS yang bergerak dalam penelitian pengolahan sampah plastik dan pengabdian
masyarakat. ITS juga mengembangkan inovasi pengelolaan sampah yang
meningkatkan sumber energi terbarukan seperti penelitian berbasis karbonisasi
hidrotermal yang secara signifikan mengurangi massa sampah dalam prosesnya.

Disposable policy: extensions to services 

Minimisation policies extended to suppliers 
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Proportion of recycled waste 

Bergerak aktif dalam mewujudkan ITS sebagai kampus Sustainable and
Environmental Friendly Campus, ITS memprioritaskan penanganan masalah seperti
pengurangan pada polusi air dan udara, manajemen limbah, program-program yang
efisien terhadap energi dan lingkungan yang hijau. ITS memantau jumlah dari limbah
yang dihasilkan dan didaur ulang pada sekitar kampus. Limbah pada universitas
ditangani dengan proses kompos dan daur ulang. Residu yang dihasilkan dikirimkan
menuju tempat pembuangan akhir yang diawasi oleh unit ITS Smart Eco Campus.

Waste tracking
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SDG 13
CLIMATE ACTION
“Climate change is a crisis that will affect every part
of society, and every country. Universities need to be
at the forefront of action to reduce the impact of
climate change, especially amongst the poorest who
will be the most affected.”

(THE Impact Rankings)

8,183,276 kWh Total energy used

36,066.65 kWh Total energy used from
low-carbon sources
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Environmental education
measures
ITS menyediakan beberapa informasi mengenai perubahan iklim. Mahasiswa dan
dosen diajak untuk memberikan ide dalam membuat penelitian maupun paper untuk
masalah perubahan iklim yang berdampak kepada kehidupan sehari-hari. ITS juga
menyediakan webinar mengenai perubahan dalam iklim dan apa yang harus kita
lakukan dalam mengantisipasi hal tersebut, untuk meminimalisir kerugian yang
diakibatkan oleh perubahan iklim, sehingga warga lokal mampu memahami dan
mengatasi masalah tersebut. Mahasiswa yang sudah berpengalaman dalam SDGs juga
memberikan informasi kepada mahasiswa lainnya untuk motivasi dalam pergerakan
menghadapi masalah yang terkait dengan SDGs.

Local education programmes on climate

Dalam mengatasi perubahan iklim yang sedang terjadi, ITS berusaha mewujudkan ITS
Smart Eco Campus, melalui berbagai program untuk mengurangi emisi karbon yang
ada di sekitar kampus mulai dari transportasi, sampah dan penggunaan listrik yang
tergolong menghasilkan emisi karbon cukup besar di ITS. Tak hanya itu, mahasiswa
ITS yang tergabung dalam tim Antasena juga membuat perangkat pereduksi CO2, di
mana mereka merancang perangkat pereduksi emisi skala rumah tangga
menghasilkan "Ascon" yang memiliki sistem separator untuk mengkonversi CO2
menjadi gas yang ada nilai jual seperti Oksigen (02), Nitrogen (N2) dan Metana (CH4).
ITS juga menanam ratusan pohon bukan hanya untuk memperindah kampus, namun
juga untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan di sekitar kampus. 

Climate Action Plan, shared
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Environmental education
measures
Dalam mengatasi masalah perubahan iklim, dibutuhkan kerja sama antara
stakeholder lokal hingga regional. Contohnya, adalah kerja sama ITS dengan Institut
Teknologi Kalimantan dalam konsep untuk pengelolaan daerah aliran sungai dan
pesisir yang memanfaatkan proses dan kekuatan alam. Konsep ini menyeimbangkan
fungsi ekosistem yang berkelanjutan dengan fungsi sosial dan pembangunan
ekonomi. Konsep ini telah diterapkan di beberapa lokasi di Indonesia, terutama untuk
restorasi lingkungan dan mencapai program berkelanjutan. Bekerja sama dengan
British Embassy dalam membuat smart city program yang dapat mengatasi masalah
bencana dan perubahan iklim melalui diskusi forum dan workshop mahasiswa.

Co-operative planning for climate change disasters

Pemerintahan Indonesia dalam peraturan UU No.17 Tahun 2004 tentang Protokol
Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang
Perubahan Iklim menjelaskan mengatur penurunan emisi GRK akibat kegiatan
manusia sehingga dapat menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan
tidak membahayakan sistem iklim bumi. Pakar ITS juga menjelaskan kepada
pemerintahan dalam mempersiapkan rakyat jika terjadi tsunami yaitu dengan belajar
tanda-tanda ketika bencana akan terjadi dan langkah yang harus dilakukan untuk
menghindari bencana tersebut sesuai dengan pengalaman dari masa lampau. ITS juga
merancang I-Boat yang dapat membantu dalam evakuasi setelah terjadinya tsunami
untuk mempermudah dalam penyelamatan.

Inform and support government
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Environmental education
measures
Kerja sama ITS dengan komunitas Kelompok Pecinta dan Pemerhati Lingkungan
dengan konsep penggunaan air bersih yang baik kepada masyarakat. Menjelaskan
dengan bagaimana cara menggunakan air bersih dengan baik dan benar untuk
menghindari terjadinya bencana seperti kekeringan, banjir, kelangkaan dan polusi
serta melawan perubahan iklim. Melakukan pembuatan mural untuk menyampaikan
pesan kepada masyarakat terkait menjaga kelestarian air. Webinar mengenai
“Climate Change: Perilaku dan Teknologi” yang disampaikan oleh Dosen ITS dan
masyarakat/komunitas yang peduli dengan lingkungan untuk mengajak dalam
pelestarian alam.

Environmental education collaborate with NGO
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Commitment to carbon
neutral university
Komitmen ITS dalam pengurangan emisi karbon dimulai dari mahasiswa ITS yang
merancang sebuah perangkat dalam mengatasi CO2 yang bernama Ascon Untuk
mengurangi CO2 pada emisi skala rumah tangga dan UCM yang manfaatkan reaksi
kimia untuk mengubah CO2 menjadi gas metana yang memiliki nilai ekonomis.
Melakukan Penanaman 100 pohon disekitar ITS untuk mengurangi emisi karbon,
hingga peraturan rektor mengenai pengurangan dalam penggunaan energi berbahan
fosil untuk mengurangi emisi karbon.



SDG 14
LIFE BELOW
WATER



SDG 14
LIFE BELOW WATER
“The two SDGs that look at the broader ecosystem
divide it into Life Below Water, and Life on Land. The
oceans, and the rivers and watersheds that link to
them, are the largest part of our ecosystem. 40% of
the world’s population lives within 100km of the
coast, and we all rely – directly or indirectly – on the
sea.”

(THE Impact Rankings)
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Supporting aquatic
ecosystems through
education

The 8th International Seminar on Ocean and Coastal Engineering, Environmental,
and Natural Disaster Management. Program ini merupakan seminar internasional
yang telah digelar untuk delapan kali yang membahas permasalahan yang
berhubungan dengan bidang teknik kelautan, teknik pantai dan manajemennya
yang juga dikaitkan dengan penanggulangan bencana. Seminar ini dilaksanakan
pada 27–28 November 2020.
The 5th International Conference On Marine Technology in the theme of
Transformation from Archipelagic into Maritime States for Prosperous Indonesia.
Lebih akrab disebut SENTA, program tahunan ini diselenggarakan oleh Fakultas
Teknik Kelautan. Program ini berupa forum yang disediakan untuk para insyinyur
dan peneliti untuk mengembangkan research network. Situasi pandemi
menyebabkan seri ke-5 dari program ini dilaksanakan secara daring pada 7-8
Desember 2020. 
E-Short Program 2 "Integrated Coastal Zone Management, Planning and Design of
Sea Ports. Program ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan partisipan
mengenai manajemen pesisir dan perencanaan pelabuhan. Berkolaborasi dengan
Direktorat Jasa Kelautan, KKP, program ini dilaksanakan pada hari Rabu,
Desember 2020 dan Jumat, 11 Desember 2020.

Demi membantu mengedukasi khalayak ramai tentang pentingnya ekosistem dengan
air bersih, ITS menyediakan beberapa learning program, yaitu: 

1.

2.

3.

Fresh-water ecosystems (community outreach)
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Supporting aquatic
ecosystems through
education

Guest Lecture bertemakan "Dukungan Transportasi Laut terhadap Peningkatan
Perekonomian Nasional" yang membahas mengenai potensi lautan luas di
Indonesia sebagai penggerak kemajuan dalam berbagai sektor. 
Ocean FarmITS. Tim dosen Departemen Teknik Kelautan bersama Direktorat
Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) ITS merintis terobosan anyar di sektor
maritim berupa bangunan budidaya ikan merangkap ekowisata bahari terapung
pertama di Indonesia yang dinamakan Ocean FarmITS.
Model Bisnis Guna Pengembangan Marine Tourism di Desa Dalegan, Gresik. Salah
satu tim Pengabdian kepada Masyarakat (Abmas) Institut Teknologi Sepuluh
Nopember (ITS) yang melibatkan dosen dan mahasiswa berupaya mengenalkan
model bisnis guna mengembangkan marine tourism di daerah tersebut.

Penangkapan ikan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan banyak orang
untuk menyambung hidup. Namun, diperlukan wawasan yang luas untuk memastikan
kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan dan ekonomis agar tetap bisa dilakukan
secara berkelanjutan. Terkait kurangnya edukasi terhadap permasalahan tersebut,
ITS berkontribusi dalam beberapa program edukasi dan inovasi yang ditujukan pada
komunitas lokal dan nasional untuk membahas manajemen pada bidang perikanan,
akuakultur dan pariwisata. Program dan inovasi yang dilaksanakan meliputi: 

1.

2.

3.

Sustainable fisheries (community outreach)
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Supporting aquatic
ecosystems through
education
Untuk menyebarkan kesadaran komunitas lokal dan nasional tentang penangkapan
ikan secara massal yang ilegal dan tidak teregulasi, salah satu usaha yang dilakukan
oleh ITS adalah memberikan inovasi edukasional untuk menanggulangi hal-hal
tersebut. Inovasi ini dilakukan untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal
melalui Humanless Underwater Sensors Technology (HUST) yang memenangkan
berbagai penghargaan seperti Indonesian Youth Scientist Association (IYSA), SEGI
College Subang Jaya Malaysia and Malaysia Innovation, Invention, & Creativity
Association (MIICA). 

Overfishing (community outreach)



SD
G

  R
ep

or
t 2

02
0

Supporting aquatic
ecosystems through action
Dalam upaya mengedukasi komunitas lokal dan nasional, ITS mengadakan berbagai
acara untuk memberikan edukasi tentang pemanfaatan dari samudra, laut, danau,
sungai dan sumber daya perairan lainnya. Pada Juli 2020, Departemen Teknik
Kelautan pada Juli 2020, mengadakan Ocean Engineering Webinar Series dengan
tema "Keselarasan Regulasi Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Peningkatan
Investasi Sekitar Kelautan dan Perikanan". Program ini berkolaborasi dengan
Pemerintahan Kota Surabaya, HAPPI: The Management of Coastal Resources,
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan BAPPENAS. Departemen
Teknik Kelautan juga mengadakan E-Short Program bertajuk "Subsea Pipeline &
Offshore Structure" dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Conservation and sustainable utilisation of the oceans (events)

Makanan pada kampus ITS Surabaya yang berasal dari perairan dipastikan diambil
secara sustainable. Terkait pada permasalahan ini, ITS berkerja sama dengan
berbagai komunitas. Salah satu dari usaha yang dilakukan berupa proyek bernama
Rumah Pesisir, inovasi di bidang perairan yang memastikan peningkatan pada harga
jual hasil penangkapan. 

Food from aquatic ecosystems (policies)
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Supporting aquatic
ecosystems through action
Melalui berbagai penelitian dan kerja sama dari berbagai industri, ITS berupaya untuk
menjaga dan melestarikan ekosistem dan biodiversitasnya. Biodiversitas tersebut
meliputi tanaman dan hewan, khususnya ekosistem yang terancam. Penelitian
dilakukan dengan melibatkan mahasiswa, contohnya pengembangan gelatin dan filet
halal melalui community service dan bekerja sama dengan Departemen Perikanan dan
Kelautan Pacitan dan 21 UKM. 

Maintain ecosystems and their biodiversity (direct work)

Mendukung kemandirian Indonesia dalam produk-produk perairan, melalui
mahasiswa, ITS memproduksi sebuah terobosan bernama Sistem Informasi Potensi
Perikanan (SIRIPIKAN) pada Esri Young Scholars Award 2020. SIRIPIKAN dibuat
dengan tujuan untuk memberikan informasi geospasial tentang potensi nelayan
sebagai usaha menaikkan efektivitas untuk mengurangi kerusakan pada ekosistem
akuatik dari aktivitas penangkapan dan distribusi ikan. Sebagai tambahan, SIRIPIKAN
juga memberikan beberapa fitur analisis spasial seperti analisis proksimitas, penemu
arah, rute dan waktu tempuh yang mirip dengan aplikasi navigator pada umumnya. 

Technologies towards aquatic ecosystem damage prevention
(direct work)
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Water sensitive waste
disposal
Pedoman dan standar debit air di ITS didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Pemerintah Kota Surabaya
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah.

Water discharge guidelines and standards

ITS menyadari kepentingan dari pengurangan limbah plastik untuk menjaga
lingkungan termasuk ekosistem perairan. Regulasi ini diatur dalam Surat Edaran
Rektor ITS No. T-95007-IT2-TU.00.08-2019 tentang Mendukung Institut Teknologi
Sepuluh Nopember sebagai Sustainable and Environmental Friendly Campus
khususnya bagian A no. 6-8 untuk menerapkan manajemen limbah di kampus melalui
prinsip 3R (Reduce, Reuse and Recycle). ITS juga menyebarkan Surat Edaran
mengenai penggunaan kemasan plastik air minum dan kantong plastik di kampus ITS.

Action plan to reducing plastic waste

Pada sektor perairan, ITS memiliki aturan untuk mencegah dan mengurangi polusi
perairan pada berbagai jenis aktivitas di darat. Aturan ini didukung melalui berbagai
aktivitas dari pengajar dan mahasiswa. ITS berkontribusi secara aktif dalam
menciptakan inovasi untuk melindungi ekosistem perairan dengan melakukan kerja
sama dengan berbagai komunitas seperti pelatihan untuk manajemen limbah untuk
mengurangi polusi perairan dari aktivitas darat bersama Yayasan Bank Sampah Induk
Surabaya bersama masyarakat Surabaya.

Reducing marine pollution (policy)
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Maintaining a 
local ecosystem

Sebagai salahsatu upaya untuk mengurangi perubahan fisik, kimia dan biologis, ITS
membuka Solid Waste Laboratory dan Waste Water Treatment Laboratory,. Kedua
laboratorium tersebut melaksanakan utamanya 3 proyek, yakni: Waste Reduce:
Industrial waste processing treatment, Waste Reuse for energy or value added
chemicals product dan Biomass Recycle.

Minimizing alteration of aquatic ecosystems (plan)

ITS mengembangkan dan mendukung program yang mendorong dan memelihara
praktik penatagunaan perairan yang baik. Kegiatan ini dilakukan melalui program
penjangkauan komunitas masyarakat dan kerja sama penelitian. Salah satu upaya ITS
dilakukan melalui MoU kerja sama antara ITS dan PT PLN Research Institute di bidang
energi kelautan.

Programmes towards good aquatic stewardship practices

Dalam rangka kegiatan monitoring ekosistem perairan, ITS berkolaborasi tidak hanya
dengan pemerintah, melainkan juga komunitas-komunitas. Sebagai contoh, pada
konservasi batu karang, mahasiswa ITS berkolaborasi dengan komunitas lokal. 

Monitoring the health of aquatic ecosystems
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Maintaining a 
local ecosystem
Berkolaborasi dengan komunitas lokal, ITS berupaya untuk mempertahankan
ekosistem akuatik. Aktivitas ini dilakukan dengan melalui program komunitas dan
kolaborasi penelitian. Salah satu upayanya ditunjukkan dengan MoU kerja sama
antara ITS dengan PT PLN Research Institute di bidang energi kelautan. ITS juga
menyediakan berbagai aktivitas untuk komunitas lokal dan nasional melalui inovasi
dari mahasiswa ITS untuk membantu mencegah aktivitas penangkapan ilegal melalui
Humanless Underwater Sensors Technology (HUST) yang memenangkan banyak
penghargaan, seperti Indonesian Youth Scientist Association (IYSA), SEGI College
Subang Jaya Malaysia and Malaysia Innovation, Invention, & Creativity Association
(MIICA).

Collaboration for shared aquatic ecosystems

Suatu strategi manajemen untuk mengelola daerah aliran sungai salah satunya
ditunjukkan melalui inovasi ITS melalui Ocean FarmITS, terobosan baru di sektor
maritim berupa bangunan budidaya ikan merangkap ekowisata bahari terapung
pertama di Indonesia.

Watershed management strategy

https://www.its.ac.id/tkimia/facilities/laboratorium/waste-water-treatment-laboratory/
https://www.its.ac.id/tkimia/facilities/laboratorium/waste-water-treatment-laboratory/
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SDG 15
LIFE ON LAND
“This is the second of two SDGs that look at the
broader ecosystem – the other being SDG 14: Life
Below Water. Life on land is a precious resource – we
need to ensure that it is passed on to future
generations, at a time when loss of biodiversity is an
increasing concern. Different universities will have
responsibility for very different landscapes and the
life within, but all have a responsibility as stewards of
their environment.”

(THE Impact Rankings)
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Supporting land ecosystems
through education
Untuk memanfaatkan lahan yang ada, ITS mengadakan program dengan mengajak
masyarakat sekitar untuk memanfaatkan lahan rumah sebagai penumbuhan bibit
dengan tujuan untuk membudidayakan #Growyourownfood secara organik.

Events about sustainable use of land

Pada kondisi pandemi, masyarakat mengalami kesulitan pada bahan makanan,
program Eco Urban Farming melakukan produksi dengan memanfaatkan lahan
kosong di ITS sebagai lahan pertanian organik. Hasil panen yang didapatkan akan
dijual kepada masyarakat sekitar secara online. 

Sustainably farmed food on campus

Perubahan guna lahan menyebabkan dampak negatif bagi keberlanjutan ekologis,
sehingga walikota Surabaya menggalakan penanaman tumbuhan. ITS melakukan
program Green Charity bekerja sama dengan departemen teknik lingkungan,
Tanaman yang digunakan yaitu tabebuya yang memiliki warna yang indah dan juga
berfungsi untuk media penyerap emisi karbon.

Maintain and extend current ecosystems' biodiversity
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Supporting land ecosystems
through education
Sustainable management of land for agriculture and tourism
(educational outreach)

Mengembangkan kawasan eduwisata herbal berbasis energi terbarukan oro-oro
ombo melalui kerjasama antara Pemerintah Kota Batu, Kelompok Tani Hutan
Panderman dan ITS. Dengan melakukan pencerdasan kepada masyarakat setempat
dalam pengetahuan herbal pada kawasan Green Techno Park, masyarakat setempat
dapat menerima manfaat yang besar tidak hanya dengan area rekreasi alam namun
terdapat edukasi tentang herbal.

Dalam mengedukasi masyarakat setempat pada pemanfaatan potensi wisata alam
pada Dusun Sumbi dan juga wabah yang disebabkan oleh hewan. Mahasiswa
melakukan beberapa tahapan. Di antaranya adalah survei tempat, pemetaan potensi,
pendekatan masyarakat, dan diskusi bersama masyarakat. 

Educational programmes on ecosystems



SD
G

  R
ep

or
t 2

02
0

Supporting land ecosystems
through action
Sustainable use, conservation and restoration of land (policy)

ITS memberi perhatian pada keanekeragaman hayati dan mendasarkan berbagai
kebijakan dan aktivitas untuk menciptakan sebuah lingkungan kampus dimana sivitas
akademika ITS adalah individu-individu yang melindungi kenakeragaman hayati yang
hidup di lingkungan kampus ITS.

Salah satu bukti kepedulian ITS akan perlindungan fauna terimplementasikan pada
penetapan lingkungan kampus sebagai kawasan perlindungan burung. Pada beberapa
titik di kampus terpasang plang yang melarang penangkapan dan pembunuhan
burung di lingkungan kampus. Selain itu, ITS memiliki Komunitas Kelompok Studi
Burung Liar PECUK ITS, yang merupakan komunitas yang bergerak dalam bidang
konservasi lingkungan hidup khususnya burung liar. Komunitas ini memiliki beberapa
program seperti mengamati burung, layanan masyarakat, seminar mengenai
pengetahuan tentang burung dan kompetisi.

Monitoring IUCN and other conservation species (policies)
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Supporting land ecosystems
through action

Alien species impact reduction (policies)

Burung pecuk merupakan salah satu spesies penting dalam burung air yang memiliki
banyak fungsi ekologis, Komunitas Kelompok Studi Burung Liar PECUK ITS
menginginkan dunia tidak hanya untuk manusia namun untuk makhluk hidup lainnya
terutama untuk burung langka terutama burung pecuk.

Kawasan konservasi mangrove di Kecamatan Gunung Anyar merupakan bagian dari
kawasan konservasi mangrove Pantai Timur Surabaya. Pertumbuhan penduduk yang
tinggi, menjadikan terjadinya perubahan guna lahan yang kurang sesuai dengan
fungsinya. Bekerja sama dengan Pemerintahan Kota Surabaya, mahasiswa ITS
meniliti keberlanjutan ekologi di kawasan konservasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kondisi ekologis di kawasan konservasi mangrove tidak ideal, dengan
demikian diberikan solusi dengan pembangunan ekowisata mangrove sebagai
salahsatu solusi terbaik.

Collaboration for shared land ecosystems

Dalam kegiatan pembangunan, pengelolaan lingkungan harus menjadi prioritas
utama. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu Urban Farming ITS, kegiatan riset dan
edukasi pada sistem ketahanan pangan lokal yang mandiri. Kegiatan kampus rutin
melalui penanaman pohon juga menambah penghijauan di kampus ITS. Program
Gugur Gunung (1.0) salah satunya, yang merupakan upaya menjadikan kampus ITS
yang berbasis lingkungan. Unit Eco Campus ITS juga rutin untuk melakukan
penanaman 1500 pohon dan 250 bibit pohon di sekeliling kampus ITS. Green Charity
ITS juga merupakan program untuk menanam pohon tabebuya, flamboyan, bungur,
dan merak di kampus ITS.

Local biodiversity included in planning and development
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Land sensitive waste disposal
Water discharge guidelines and standards
Pedoman dan standar debit air di ITS didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Pemerintah Kota Surabaya
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah.

Peraturan ITS menjelaskan pemberhentian penggunaan sampah botol plastik sekali
pakai dan kantong plastik, untuk menciptakan ITS kampus berkelanjutan dan ramah
lingkungan yang terdapat pada surat edaran rektor ITS No.
B/50268/IT2/TU.00.02/2019 dan No. T/95007/IT2/TU.00.08/2019

Policy on plastic waste reduction

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016,
Sistem Pengelolaan Air Limbah diatur oleh pemerintah dalam pemantauan kualitas
limbah B3, serta ITS sesuai peraturan diberlakukan Sustainable and Environment.

Policy on hazardous waste disposal
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SDG 16
PEACE, JUSTICE, AND STRONG
INSTITUTIONS
“SDG 16 and 17 explore some of the underlying factors
that are needed in order to ensure delivery of the
other SDGs. Peace and Justice go hand in hand – and
indeed are vital for equity between people and
countries. Supporting this we need our institutions
to be strong enough to maintain a focus on delivering
the SDGs. This can range from individual justice –
eradicating modern slavery and people trafficking –
to ensuring that our countries have the evidence
base needed to react appropriately to crises.”

(THE Impact Rankings)
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University governance
measures
ITS memiliki perwakilan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa ITS
dalam sistem kampus tersebut. Terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang
membantu mahasiswa untuk menyampaikan masalah atau ide kepada kampus untuk
menjadi kampus yang lebih baik. Mahasiswa ITS juga terlibat sebagai perwakilan
dalam Majelis Wali Amanat yang memiliki kepentingan untuk Pemerintah, Masyarakat
dan juga kampus itu sendiri. Pengangkatan sebagai anggota dalam organisasi
pengatur diatur dalam peraturan disetiap organisasi itu sendiri.

Elected representation

ITS Surabaya merumuskan kebijakan untuk berperan aktif membangun kerjasama
dengan pelaku usaha lokal. Upaya ini juga terimplementasi pada dokumen Rencana
Strategis Penelitian Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Selain itu, ITS
juga berkolaborasi dengan pemerintah lokal di tingkat kelurahan untuk
mengembangkan Smart Village atau Kampung Berkelanjutan.

Identify and engage with local stakeholders
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University governance
measures
Sesuai regulasi rektor No. 4708/I2/KM/2009 mengenai serikat mahasiswa bahwa
seluruh organisasi diawasi oleh ITS. Terdapat beberapa organisasi mahasiswa seperti
Badan Eksekutif Mahasiswa, Makhamah Mahasiswa dan Badan Legislatif Mahasiswa.
Pada tingkat program studi juga terdapat organisasi mahasiswa dengan sebutan
Himpunan Mahasiswa.

Students' union

ITS Surabaya memiliki keberadaan badan partisipatif untuk mengenali dan melibatkan
pemangku kepentingan lokal, termasuk penduduk lokal, pemerintah daerah, swasta
lokal, perwakilan masyarakat sipil setempat. Tanggung jawab ada di Direktorat
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM). Direktorat ini merumuskan
dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat
yang melibatkan tidak hanya dosen dan mahasiswa, tetapi juga pemangku
kepentingan lainnya, dari masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan juga
lembaga swadaya masyarakat.

Participatory bodies for stakeholder engagement
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University governance
measures
ITS Surabaya memiliki prinsip dan komitmen tegas terhadap kejahatan terorganisir,
korupsi, dan suap, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Perguruan Tinggi dan juga Peraturan Rektor terkait. Komitmen ini juga
terimplementasi dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
untuk pejabat di lingkungan ITS. Pada tahun 2020, ITS juga menyelenggarakan
Webinar Anti Korupsi untuk menyuarakan prinsip ini.

University principles on corruption and bribery

ITS Surabaya merumuskan kebijakan untuk berperan aktif membangun kerjasama
dengan pelaku usaha lokal. Upaya ini juga terimplementasi pada dokumen Rencana
Strategis Penelitian Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Selain itu, ITS
juga berkolaborasi dengan pemerintah lokal di tingkat kelurahan untuk
mengembangkan Smart Village atau Kampung Berkelanjutan.

Identify and engage with local stakeholders

ITS Surabaya memiliki keberadaan badan partisipatif untuk mengenali dan melibatkan
pemangku kepentingan lokal, termasuk penduduk lokal, pemerintah daerah, swasta
lokal, perwakilan masyarakat sipil setempat. Tanggung jawab ada di Direktorat
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM). Direktorat ini merumuskan
dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat
yang melibatkan tidak hanya dosen dan mahasiswa, tetapi juga pemangku
kepentingan lainnya, dari masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan juga
lembaga swadaya masyarakat.

Participatory bodies for stakeholder engagement
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Publish financial data 
Data finansial ITS Surabaya terekam pada Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan
Auditor Independen yang diterbitkan setiap akhir tahun. ITS Surabaya juga memiliki
kompilasi informasi yang terintegrasi pada Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat,
yang mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik Pasal 13.

Academic freedom policy
Menurut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa Dalam
penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
Pada PP No. 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS Pasal 30 menjelaskan bahwa Kebebasan
Akademik merupakan kebebasan untuk mendalami, memelihara, dan memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.



University governance
measures
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Provide expert advice to government 
Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka, ITS Surabaya aktif berkontribusi
dalam proses perumusan kebijakan pemerintahan melalui rekomendasi dan karya dari
para ahli dari berbagai bidang. Peran aktif dosen ITS terimplementasi pada kebijakan-
kebijakan di tingkat regional dan nasional, terutama di bidang kebencanaan dan
perencanaan wilayah.
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SDG 17
PARTNERSHIP FOR THE GOALS
“Sustainable development is the responsibility of
every part of society, across the world. It cannot be
achieved without linkages, across the goals, but also
between institutions, governments, companies,
NGOs, and people.”

(THE Impact Rankings)



Kerja sama antara ITS dengan NGO's serta pemerintahan sudah berada di beberapa
daerah. Ocean Farm ITS di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap
merupakan budidaya ikan rangkap ekowisata bahari terapung bekerja sama dengan
PT. Pertamina dengan melakukan pertukaran ilmu untuk menggali potensi di
pelabuhan tersebut. 
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Relationships to support the
goals
Relationships with regional NGOs and government for SDG policy
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Relationships to support the
goals
Cross sectoral dialogue about SDGs
Departemen Sistem Perkapalan ITS, hadirkan narasumber dari Bureau Vesitas Group tentang
"Current Research Issues of Global Marine Towards 2050". Pelayaran internasional terjadi
peningkatan jumlah emisi gas buang yang dihasilkan oleh mesin kapal yang dapat
menyebebabkan masalah kesehatan dan lingkungan. International Maritime Organization (IMO)
mendorong peningkatan efisiensi energi dan mengembangkan langkah strategis untuk
mengurangi emisi kapal. Narasumber mengharapkan bahwa pemerintah, industri, lembaga
akademik dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. ITS Global Engagement memiliki
sebuah program yaitu Guest Lecture Series on SDGs yang mengundang pembicara ahli
terhadap SDGs dari seluruh dunia untuk melakukan pertukaran ilmu dan edukasi terhadap
SDGs kepada mahasiswa dan masyrakat untuk membahas permasalahan atau pencapaian
pada saat ini.



ITS dan PLN bekerja sama dalam penelitian terapan tentang pengembangan kompor listrik
generasi baru yang dapat diproduksi dan digunakan secara luas di masyarakat. Kompor
listrik dirancang seperti kompor induksi dengan perbedaannya kompor listrik minim
pencemaran udara, dan terhindar dari kebocoran bahan bakar karena tidak menggunakan
baha bakar fosil. Mahasiswa ITS rancang Among Raga bangunan karantina COVID-19 ramah
lingkungan. Bangunan untuk melakukan karantina mandiri yang didesain untuk setiap orang
bisa menjaga diri dan tetap produktif selama pandemi. Among raga dirancang dengan
tujuan mematahkan stigma masyarakat terkait karantina yang digambarkan terkurung,
membosankan serta tidak bisa produktif. Bangunan yang berfungsi sebagai perawatan
pasien COVID-19 dan mendukung kesejahteraan para penghuninya.
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Relationships to support the
goals
International collaboration data gathering for SDG
Bekerja sama dengan British Embassy dalam bidang edukasi dan penelitian.
Mengembangkan masalah mengenai isu edukasi dengan cara mengontrol dan
meningkatkan masa depan sistem kota. Program yang secara global akan dilaksanakan
pada 19 kota diseluruh dunia, untuk Indonesia akan diterapkan pada 2 kota yaitu, kota
Bandung pada bidang transportasi dan kota Surabaya pada bidang perubahan iklim.
Terpilihnya kota Surabaya karena usaha dalam mengatasi bencana hampir sempurna.
Program ini terdiri dari tahap persiapan, tahap edukasi dan tahap eksekusi. British Embassy
berharap dapat bekerja sama dengan ITS dalam mengatasi masalah iklim dan mengedukasi
komunitas dalam mitigasi bencana.

Collaboration for SDG best practice
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Relationships to support the
goals
Education for SDGs specific courses on sustainability
Mahasiswa dan lulusan ITS dibentuk untuk memiliki daya saing yang baik dalam moral,
kompetensi dan profesionalisme. Dalam proses pembelajaran selama di ITS, mahasiswa
harus memahami beberapa hal yaitu, bagaimana cara berpikir sistemik, Konservasi dan
Pembangunan Berkelanjutan yang ada di Indonesia, Daya saing bangsa yang sedang kita
hadapi, Potensi yang dimiliki oleh Indonesia, Cara agar menjadi mahasiswa yang kreatif dan
Inovatif, Dapat mengoptimalkan dalam teknologi informasi dan komunikasi serta
memahami aturan dalam etika ilmiah, hak cipta dan plagiarisme.

Education for SDGs in the wider community
Program ITS dalam menyebarkan informasi mengenai SDGs sudah meluas. Beberapa
program melibatkan alumni, komunitas maupun warga lokal. Program edukasi mengenai
SDGs seperti Guest Lecture Series on SDGs kepada mahasiswa bertujuan untuk memberi
informasi kepada mahasiswa, dosen, dan lain-lain mengenai masalah dan solusi yang harus
kita hadapi mengenai SDGs di era saat ini. Program lainnya seperti Smart Society Program,
Village Tourism Development, SME Development, CSR Program, dan program lain-lain
dalam membantu menghadapi masalah SDGs yang dihadapi oleh masyarakat lokal.
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