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PENGANTAR REKTOR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah upaya seluruh masyarakat 

internasional untuk tidak saja menjaga lingkungan yang mendukung 

kehidupan manusia, tetapi juga untuk meningkatkan dan menjaga 

kesejahteraan umat manusia secara berkelanjutan. Upaya yang diinisiasi 

oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ini sungguh merupakan bentuk 

program yang perlu untuk didukung oleh seluruh komponen global. 

Universitas Diponegoro sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi merasa sangat concern 

terhadap program ini, dan secara sadar dan penuh semangat telah, sedang dan akan terus 

mendukungnya. Berbagai program yang terkait dengan seluruh tujuan (17 goals) terus dijalankan 

sebagai bentuk dukungan Undip terhadap program ini. Apa yang kita lakukan juga sebagai dukungan 

terhadap pemerintah Indonesia yang juga sangat penduli terhadap pencapaian SDGs melalui 

program- programnya. 

Laporan Program dan Pelaksanaan kegiatan SDGs Tahun 2017 ini disusun dalam rangka untuk 

memberikan gambaran mengenai berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 

sivitas akademika Universitas Diponegoro. Dengan harapan, semoga laporan ini dapat memberikan 

informasi bagi yang memerlukan. 

Semoga bermanfaat 

Semarang, 31 Desember 2017 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

 
Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH. Mhum 
Rektor Universitas Diponegoro 
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1. PENDAHULUAN 
 

a. Latar Belakang 

Dewasa ini dunia dan masyarakatnya terus berkembang pada berbagai aspek kehidupan. 

Berbagai persoalan terus diusahakan untuk diatasi melalui berbagai upaya termasuk 

peningkatan dan pemanfaatan teknologi berdasarkan perkembanagn ilmu pengetahun, 

pemanfaatan sumberdaya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak, dan sebagainya. Di 

tingkat internasional upaya-upaya ini disatukan dalam bentuk program Sustainable 

Development Goals (SDGs) yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).  

 

SDGs yang disepakati pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 September 

2015 di New York, Amerika Serikat oleh 193 kepala negara dan pemerintahan dunia ini telah 

setuju khususnya dalam dokumen Tra nsforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. Dengan demikian untuk mencapai target yang disepakati, maka seluruh negara 

di dunia ini harus berperan melalui pengembangan program serta melaksanakannya dengan 

sebaik-baiknya. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah perkembangan ekonomi 

dan sosial secara umum dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan yang dilaksanakan 

secara terpadu. 

 

Seperti kita ketahui bahwa hingga tahun 2015 terdapat program internasional yang disebut 

dengan Millennium Development Goals (MDGs) yang disepakati negara anggota PBB dimulai 

tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Perbedaan antara MDGs dengan SDGs antara 

lain adalah: MDGs berisi 8 Tujuan, 21 Sasaran, dan 60 Indikator. Sedangkan SDGs memiliki 5 

prinsip dasar terkait dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) People (manusia), 2) 

Planet (bumi), 3) Prosperity (kemakmuran), 4) Peace (perdaiaman), dan 5) Partnership 

(kerjasama) serta 17 Tujuan dan 169 Sasaran untuk mencapai kehidupan manusia yang lebih 

baik. 

 

Dalam implementasinya, setiap negara perlu mengembangkan program dan melaksanakannya 

dengan melibatkan semua stakeholders baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat 

termasuk didalamnya adalah institusi pendidikan tinggi. Universitas Diponegoro yang 

merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia mempunyai visi sebagai 

universitas riset yang unggul (Utama and Ambariyanto, 2017) dengan pola ilmiah pokok (main 

scientific interest) Coastal region eco-development (Ambariyanto et al., 2017) sangat 

mendukung hal tersebut. Tarkait dengan hal inilah maka, Universitas Diponegoro secara aktif 

mengembangkan program SDGs di tingkat institusi untuk mendukung pemerintah Indonesia 

dalam mencapai seluruh goals yang menjadi target dalam program SDG. Sustainability 

merupakan dasar dalam pengembangan kebijakan di Universitas Diponegoro (Utama et al 

2018a). Universitas Diponegoro yang mempunyai kebijakan untuk mengembangkan kampus 

yang maju/modern, aman dan nyaman untuk prose belajar dan mengajar (Utama et al., 2017) 

sangat concern terhadap permasalahan lingkungan termasuk energi dan sebagainya (Utama et 
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al., 2018b; Ambariyanto and Utama, 2018). Dalam mengembangkan program terkait 

pencapaian goals SDGs serta dalam melaksanakannya juga melibatkan seluruh stakeholders 

Universitas Diponegoro termasuk dosen, pegawai, mahasiswa maupun masyarakat sekitar 

kampus. 

 

b. Tujuan  

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai program dan 

pencapaian yang telah dijalankan oleh Universitas Diponegoro dalam menjalankan perannya 

untuk mendukung pencapaian 17 tujuan dalam SDGs. 
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2. PROGRAM DAN PENCAPAIAN 
 
Pada bagian ini disampaikan berbagai program dan kegiatan yang menjadi kebijakan 

Universitas Diponegoro yang terkait dengan seluruh tujuan dari Sustainable Development Goals, 
yang telah dilaksanakan secara rutin maupun tidak khususnya di tahun 2017. 

 
 
 

a. Tujuan 1. No Poverty 

 

No Program Capaian 

1 Program Kerjasama Universitas Diponegoro 
dengan Bank Tabungan Negara dalam 
menyiapkan permahan untuk keluarga miskin 

Dicapai kesepakatan dengan pemerintah 
Kabupaten Kendal untuk mengambangkan 
perumahan murah bagi masyarakat 
berpendapatan kecil. Program ini didukung 
oleh Bank Tabungan Negara. Tujuannya 
adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan 
(poverty) melalui pengadaan rumah murah. 
Universitas Diponegoro berperan dalam 
mendesign (merancang) bangunan rumah 
dan lingkungannya. 

 

 

 

b. Tujuan 2. Zero Hunger 

 

No Program Capaian 

1 Program Penyiapan Makanan Gratis, termasuk 
pada saat berbuka puasa di bulan suci 
Ramadhan, setiap sore disiapkan makanan 
gratis di masjid Universitas Diponegoro 

Setiap sore disiapkan makanan berbuka 
puasa sebanyak 250 porsi makanan, untuk 
masyakarat umum.  

2 Program pengenalan kepada msyarakat 
mengenai potensi pangan di seikitar desa 
tempat tinggal mereka, melalui program 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa 
Universitas Diponegoro 

Program ini dilaksanakan tiga tahap setiap 
tahun, sebanyak 3000an mahasiswa 
Universitas Diponegoro setiap tahap di 
kabupaten kota Provinsi Jawa Tengah. 

 

 

c. Tujuan 3. Good Health and Well Being 

 

No Program Capaian 

1 Program pemeriksaan kesehatan gratis 
kepada seluruh pegawai dan dosen 
Universitas Diponegoro di Rumash Sakit 
Nasional DIponegoro 

Seluruh  pegawai dan dosen Universitas 
Diponegoro, sejumlah 3833 orang telah 
memeriksakan kesehatan rutin dengan gratis  
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2 Program pemeriksaan kesehatan gratis 
kepada masyarakat desa oleh dosen/dokter 
dari Fakultas Kedokteran dibantu oleh 
mahasiswa Fakultas Kedokteran tingkat akhir, 
melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
mahasiswa Universitas Diponegoro 

Program KKN ini dilaksanakan tiga tahap 
setiap tahun, sebanyak 100an mahasiswa 
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 
setiap tahap di kabupaten kota Provinsi Jawa 
Tengah. 

3 Program pendampingan kepada ibu hamil di 
kota Semarang oleh dosen dan mahasiswa 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Diponegoro 

Sebanyak 150 mahasiswa Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas 
Diponegoro dengan 10 dosen setiap tahun 
melakukan pendampingan keapada ibu-ibu 
hasil di kota Semarang. Target untuk 
meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta 
mengurangi kematian bayi lahir. 

4 Program pemeriksaan kesehatan bagi 
mahasiswa 

Program ini berlaku bagi mahasiswa 
Universitas Diponegoro yang menderita sakit 
dapat diperiksa di Rumah Sakit Nasional 
Diponegoro berdasarkan asuransi 
pemerintah BBJS. 

 

 

d. Tujuan 4. Quality Education 

 

No Program Capaian 

1 Universitas Diponegoro mendukung program 
Bidik Misi yaitu program beasiswa pemerintah 
Indonesia kepada calon mahasiswa yang 
kurang mampu di seluruh Indonesia 

Untuk tahun 2017 terdapat 1500 mahasiswa 
Universitas Diponegoro yang mendapatkan 
beasiswa Bidik Misi dari pemerintah 
Indonesia. Beasiswa ini tidak hanya untuk 
membayar uang kuliah tetapi juga untuk 
uang makan 

2 Program beasiswa kepada mahasiswa melalui 
kerjasama antara Universitas Diponegoro 
dengan berbagai institusi swasta.  

Untuk tahun 2017 terdapat banyak 
mahasiswa Universitas Diponegoro yang 
mendapatkan beasiswa hasil kerjasama 
dengan berbagai institusi swasta di 
Indonesia, termasuk dari bank, perusahaan 
lainnya. 

3 Universitas Diponegoro mempunyai kebijakan 
Uang Kuliah Tunggal dengan 7 (tujuh) 
tingkatan dimana tingkat 1 dan 2 khusus 
untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu 

Untuk tahun 2017 sebanyak 32% mahasiswa 
baru yang menggunakan UKT tingkat 1 dan 
2.  

 

 

e. Tujuan 5. Gender Equality 

 

No Program Capaian 

1 Universitas Diponegoro memberikan 
kesempatakan kepada semua calon 
mahasiswa dari seluruh SMA/SMK dan 
sederajad untuk mendaftar dan menjadi 
mahasiswa Undip tanpa adanya pembedaan 
masalah gender 

Untuk tahun 2017 sebanyak 49% mahasiswa 
baru adalah perempuan, sehingga sudah 
terjadi kesembangan adalam masalah 
gender.   
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2 Dalam pemilihan pejabat Dekan di Universitas 
Diponegoro dilakukan dengan demokratis dan 
tidak mempermasalahkan gender.  

Untuk tahun 2017 dari 13 dekan yang ada di 
Universitas Diponegoro 6 diantaranya adalah 
perempuan.  

 

 

f. Tujuan 6. Clean Water and Sanitation 

 

No Program Capaian 

1 Universitas Diponegoro mengembangkan alat 
penyaring air kotor untuk siap diminum 
termasuk yang di setting dengan 
menggunakan kendaraan sehingga bisa 
mudah dipindahkan 

Saat ini sudah disiapkan 2 mobil penyaring 
air kotor untuk digunakan sebagai air siap 
minum   

2 Universitas Diponegoro mengembangkan 
program terakit dengan sanitasi dan higienis 
di lingkungan kampus. 

Untuk mengatasi permasalahan sanitasi dan 
higienis, Universitas Diponegoro menyiapkan 
tim melalui perusahaan outsourcing untuk 
bertanggung jawab mengatasi masalah 
sanitasi dan higienis di lingkungan kampus 
dan sekitarnya. 

 

 

g. Tujuan 7.  Affordable and Clean Energy 

No Program Capaian 

1 Program pengembangan energi terbarukan 
adalah pengembangan solar sel oleh peneliti 
Universitas Diponegoro 

Solar sel hasil penelitian sudah dimanfaatkan 
disalah satu bagian gedung pascasarjana 

2 Program pemanfaatan energi terbarukan di 
lingkungan kampus Universitas Diponegoro. 

Sekitar 10% dari lampu jalan di kampus 
Universitas Diponegoro sudah juga 
memanfaatkan sumber energi surya 

 

 

h. Tujuan 8. Decent Work and Economic Growth  

No Program Capaian 

1 Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa 
dan dosen Universitas Diponegoro di 9 
kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah 

Salah satu kegiatan utamanya adalah 
memberikan pendidikan ketrampilan kepada 
masyarakat termasuk ibu-ibu untuk bisa 
mendapatkan kegiatan yang memerikan 
pendapatan bagi mereka. Misalnya, 
pembuatan ceriping ketela, ceriping pisang, 
nuget ikan, budidaya ikan, pebuatan 
kerajinan dan sebagainya dengan tujuan 
utama meningkatkan pendapatan dan 
ekonomi keluarga. 

2 Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa 
dan dosen Universitas Diponegoro di 9 
kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah 

Kegiatan lain dalam KKN ini adalah 
peningkatan kemampuan dalam mengelola 
keuangan, sehingga masyarakat bisa 
mengatur keuangan keluarga maupun 
keuangan usaha dengan baik. 
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i. Tujuan 9. Industry, Innovation and Infrastructure 

No Program Capaian 

1 Universitas Diponegoro melalui Direktorat 
Kerjasama Industri terus mengembangkan 
kerjasama dengan berbagai industri 
khususnya dalam mengembangkan hasil riset 
dari peneliti Universitas Diponegoro 

Pada tahun 2017 terdapat 3 kerjasama 
dengan industri untuk mengembangkan hasil 
riset dari Universitas Diponegoro 

2 Universitas Diponegoro melalui Direktorat 
Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset terus 
mendorong pengembangan produk-produk 
inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, 
lingkungan dan bernilai ekonomis 

Untuk tahun 2017 telah dicapai lebih dari 20 
paten dari produk-produk inovasi yang 
bermanfaat 

3 Universitas Diponegoro terus 
mengembangkan infrastruktur yang bersifat 
green and smart, sehingga ramah lingkungan, 
hemat energi dan ramah difabel. 

Tahun 2017 dikembangkan berbagai fasilitas 
untuk para difabel disamping 
pengembangan sistem yang hemat energi 
dan ramah lingkungan di seluruh 
infrastruktur di dalam kampus Universitas 
Diponegoro. 

 

 

j. Tujuan 10. Reduced Inequalities 

No Program Capaian 

1 Kebijakan Universitas Diponegoro dalam 
menerima mahasiswa tidak membedakan 
gender, ras maupun kondisi fisik. 

Semua orang mempunyai hak yang sama 
untuk dapat kuliah di Universitas 
Diponegoro. Banyak calon mahasiswa 
difabel yang diterima menjadi mahasiswa 
Universitas Diponegoro, seningga mereka 
pun diberikan kesempatan untuk belajar di 
kampus ini. 
 

2 Universitas Diponegoro terus 
mengembangkan program penyiapan fasilitas 
difabel sehingga bisa melakukan akses di 
semua gedung di Universitas Diponegoro 

Universitas Diponegoro menyediakan 
fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan para 
difabel, termasuk diantaranya fasilitas di 
trotoar untuk penderita difabel buta, juga 
untuk mereka yang berkursi roda, termasuk 
fasilitas di ruang urinoir, dan sebagainya. 

 

 

k. Tujuan 11. Sustainable Cities and Communities 

No Program Capaian 

1 Universitas Diponegoro bekerjasama dengan 
pemerintah kota Semarang mengembangkan 
program kota yang sustainable. 

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro terus 
bekerjasama dengan pemerintah kota 
Semarang dalam mengembangkan menjadi 
kota ini menjadi sustainable city melalui 
berbagai program dan kegiatan yang 
dijalankan bersama. 
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2 Universitas Diponegoro bekerjasama dengan 
pemerintah kota Semarang siap 
mengembangkan program kota Semarang 
menjadi salah satu dari 100 resilient cities. 

Semarang menjadi salah satu dari 100 
resilient cities, dan Universitas Diponegoro 
terus membantu dan mendukung 
pemerintah kota Semarang untuk mencapai 
targetnya. 

 

 

l. Tujuan 12. Responsible Consumption and Production 

No Program Capaian 

1 Universitas Diponegoro mengembangkan 
program yang terkait dengan konsumsi dan 
produksi, khususnya terkait dengan makanan 
yang dikonsumsi di Universitas Diponegoro 

Melalui surat edaran dari Rektor Universitas 
Diponegoro, diharapkan semua produk 
makanan yang dikonsumsi di Universitas 
Diponegoro memiliki kemananan pangan 
yang bisa dipertanggungjawabkan dan juga 
harus halal. Ini berlaku bagi makanan yang 
dijual di kantin di lingkungan kampus 
maupun makanan untuk rapat 

2 Universitas Diponegoro memiliki Fakultas 
Peternakan dan Pertanian yang menghasilkan 
susu sapi, telur ayam dan ayam potong di 
kampus. 

Berbagai produk tersebut diproduksi dengan 
ramah lingkungan dan produknya selain 
dimanfaatakan untuk kegiatan kampus, atau 
dijual juga disampaikan kepada masyarakat 
sekitar kampus 

3 Universitas Diponegoro mempunyai program 
penanganan sampah secara terpadu 

Seluruh sampah yang dihasilkan di dalam 
kampus diolah secara terpadu sesuai dengan 
panduan yang ada oleh Tim Pengelolaan 
Sampah Terpadu. Untuk sampah yang 
bersifat toksik dan berbahaya dilakukan 
kerjasama dengan pihak ketiga dengan 
penanganan yang seharusnya menurut 
peraturan pemerintah Indonesia sehingga 
aman bagi masyarakat dan lingkungan 
sekitarnya. 

4 Program minimal penggunaan plastik Melalui Surat Edaran Rektor Universitas 
Diponegoro menganjurkan semua pihak 
untuk meminimalkan penggunaan plastic 
khususnya dalam kaitannya dengan 
makanan yang dikonsumsi, baik untuk 
minuman, maupun makanan. 

 

 

m. Tujuan 13. Climate Action 

No Program Capaian 

1 Universitas Diponegoro mengembangkan 
program pengurangan pemanfaatan energi 
listrik 

Penggunaan solar sel di beberapa lampu 
jalan di kampus, juga di gedung pasca 
sarjana. Tahun 2017 dimulai penggunaan 
sensor di beberapa ruang kelas di Fakultas 
Kesehatan Masyarakat, serta surat edaran 
dari Rektor untuk meminimalkan 
penggunaan listrik di kampus. 
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2 Universitas Diponegoro mengembangkan 
program pengaturan transportasi 

Tahun 2017 makin banyak bus trans 
Semarang yang masuk ke kampus 
Universitas Diponegoro untuk mengurangi 
penggunaan sepeda motor di dalam kampus; 
juga adanya “Program Nebeng” yang 
dikembangkan oleh mahasiswa, dimana para 
mahasiswa dihimbau untuk nebeng teman 
lain ke kampus. 

3 Universitas Diponegoro mengembangkan 
program penanaman pohon di kampus 

Setiap tahun dilakukan program penanaman 
pohon di areal kampus Universitas 
Diponegoro, bahkan sampai saat ini kesulian 
dalam mencari areal yang akan ditanami. 

4 Program pendidikan masyarakat terkait 
dengan climate action 

Pada tahun 2017, program pendidikan dan 
pelatihan dilaksanakan diberbagai tempat , 
antara lain untuk anak-anak sekolah, 
masyarakat pesisir dan sebagainya. 

5 Program kegiatan kerjasama dengan 
pemerintah daerah dan masyarakat, maupun 
NGO 

Pada tahun 2017 juga dilakukan kegiatan 
bersama antara Universitas Diponegoro 
dengan beberapa pemerintah daerah, 
misalnya kota Semarang, Demak, dengan 
masyarakatnya dan NGO dalam dan luar 
negeri terkait dengan kegiatan climate 
action 

 

 

n. Tujuan 14. Life Below Water 

No Program Capaian 

1 Universitas Diponegoro mempunyai pola 
ilmiah pokok (Main scientific Interest) yaitu 
oastal Region Eco-development, sehingga 
banyak program yang dilaksanakan di wilayah 
pesisir. Hal ini mengingat kampus Universitas 
Diponegoro terletak di kota Semarang yang 
merupakan kota pesisir. 

Semua fakultas mengembangkan program di 
wilayah pesisir sesuai dengan bidang ilmu 
nya masing-masing, termasuk Kuliah Kerja 
Nyata mahasiswa Universitas Diponegoro 

2 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
merupakan leading sector untuk pola ilmiah 
pokok Universitas Diponegoro 

Berbagai program seperti restocking ikan, 
udang dan timun laut. Penanaman pohon 
mangrove dan vegetasi pantai lainnya,  
rehabilitas ekosistem karang banyak 
dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dari 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. 

3 Mahasiswa Universitas Diponegoro didorong 
untuk mengembangkan Unit Kegiatan 
Mahasiswa yang mendukung pola ilmiah 
pokok Universitas Diponegoro 

Saat ini banyak terdapat Unit Kegiatan 
Mahasiswa yang mendukung pola ilmiah 
pokok Universitas Diponegoro, antara lain 
adalah Kesemat (mangrove), Seacrest 
(lamun/seagrass), MDC (karang/coral), UKSA 
(selam), Redfish (ikan), Mapala (pecinta 
alam), Register (pesisir/coastal), dan 
sebagainya. 
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o. Tujuan 15. Life on Land 

No Program Capaian 

1 Universitas Diponegoro terus 
mengembangkan kegiatan penanaman pohon 
di seluruh lokasi kampus Universitas 
Diponegoro.  

Sampai saat ini sudah sulit untuk 
menemukan areal tanah yang masih kosong 
untuk dilakukan penanaman pohon. 
Berdasarkan survei singkat, semakin banyak 
burung yang di temukan di kampus 
Universitas Diponegoro karena banyaknya 
pohon yang ada. 

 

 

p. Tujuan 16. Peace, Justice and Strong Institutions 

No Program Capaian 

1 Universitas Diponegoro sebagai institusi 
pendidikan tinggi yang kuat, mengembangkan 
kampus yang maju, nyaman dan aman untuk 
proses belajar dan mengajar. 

Sampai saat ini tidak pernah terjadi 
keributan dan ketidakadilan di kampus 
Universitas Diponegoro. Universitas ini 
menerapkan anti radikalisme, sehingga tidak 
ada gerakan tersebut di Universitas 
Diponegoro. 

 

 

q. Tujuan 17. Partnership for the Goals 

No Program Capaian 

1 Universitas Diponegoro melalui Bidang 
Kerjasama terus mengembangkan kerjasama 
dengan berbagai mitra baik dalam dan luar 
negeri, termasuk dalam pelaksanaan program 
SDGs. 

Tahun 2017 Universitas Diponegoro 
menandatangani lebih dari 40 MoU dengan 
berbagai institusi dalam dan luar negeri baik 
untuk pendidikan, riset maupun pengabdian 
masyarakat, termasuk di dalamnya dalam 
kegiatan yang terkait dengan lingkungan. 

2 Program Kerjasama Bidang Kesehatan yang 
mendukung SDGs 

Universitas Diponegoro banyak 
melaksanakan kegiatan kerjasama dengan 
berbagai institusi antara lain rumah sakit 
local, nasional maupun lembaga / universitas 
internasional, BPJS dan Kementerian 
Kesehatan, INDOHUN, UNICEF, dsb. 

3 Program public outreach Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public 
Health) melakukan pendampingan terhadap 
ibu hamil di wilayah kota Semarang 

4 Program pengabdian masyarakat Program pengabdian masysrakat dilakukan 
semua fakultas di lingkungan Universitas 
Diponegoro, baik bidang kesehatan, 
lingkungan, kelautan perikanan dan 
sebagainya. 
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3. PENUTUP 
Berbagai kegiatan dan program yang dikembangkan oleh Universitas Diponegoro dan 

capaian yang dihasilkan merupakan upaya – upaya untuk mendukung pemerintah Indonesia 

dalam mencapai target dari Sustainable Development Goals. Program dan kegiatan tersebut juga 

sejalan dengan kebijakan Universitas Diponegoro untuk mengambangkan kampus yang maju / 

modern, aman dan nyaman untuk proses belajar dan mengajar, dalam rangka mencapai visi 

Universitas Diponegoro menjadi universitas riset yang unggul. Berbagai program dan kegiatan 

tersebut di atas sangat didukung oleh seluruh civitas akademika dari Universitas Diponegoro. 
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