
PEDESTRIAN PRIORITY ON CAMPUS 

 

Kebijakan jalur pejalan kaki di kampus ITS telah memenuhi beberapa aspek diantaranya            

meliputi: 

a. ITS menyediakan jalur pejalan kaki yang memenuhi aspek keselamatan (safety) bagi           

pengguna jalan 

b. ITS menyediakan jalur pejalan kaki yang memberikan aspek kenyamanan         

(convinience) bagi pengguna jalan 

c. ITS menyediakan beberapa bagian jalur pejalan kaki yang dilengkapi fasilitas ramah           

disabilitas 

 

Surat Edaran Rektor Nomor T/95007/IT2/TU.00.08/2019 tentang “Mendukung Institut        

Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Kampus Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”         

tanggal 18 Nopember 2019, mendorong kebijakan jalur pejalan kaki yang sesuai di kampus             

ITS, yaitu pada poin: 

 

C. Upaya mewujudkan transportasi ramah lingkungan 

4. Melakukan pemasangan perlengkapan jalan dan trotoar berupa perambuan dan         

pemarkaan sebagai upaya keselamatan pengguna jalan baik kendaraan bermotor,         

sepeda dan pejalan kaki. 

5. Mendorong upaya tertib lalu lintas di dalam kampus dengan mematuhi rambu yang            

ada. 

 

a. ITS menyediakan jalur pejalan kaki yang memenuhi aspek keselamatan (safety) bagi           

pengguna jalan 

Aspek keselamatan jalur pejalan kaki di ITS diantaranya meliputi : 

▪ Penerangan yang cukup di malam hari pada jalur pejalan kaki dan kendaraan 

▪ bermotor 

▪ Jalur pedestrian dengan pemisah antara jalan kendaraan dan pejalan kaki 

▪ Rambu lalu lintas jalan untuk keselamatan berkendara di ITS 

▪ Fasilitas pejalan kaki yang dilengkapi dengan pegangan tangan 

 



   

Jalur pejalan kaki pada malam hari dengan penerangan yang cukup 

   

Jalur pejalan kaki dengan pemisah antara jalan kendaraan dan pejalan kaki 

   

Rambu lalu lintas jalan untuk keselamatan berkendara di ITS 

 

 

 

  



Fasilitas pejalan kaki yang dilengkapi pegangan tangan 

 

b. ITS menyediakan jalur pejalan kaki yang memberikan aspek kenyamanan bagi          

pengguna jalan 

Aspek kenyamanan jalur pejalan kaki di ITS diantaranya meliputi: 

▪ Jalur pedestrian dilengkapi dengan petunjuk arah dan informasi yang memudahkan          

pengguna jalan menuju suatu tempat sesuai tujuan 

▪ Jalur pedestrian yang teduh dan rindang untuk menghindari terik matahari demi           

kenyamanan pengguna jalan 

 

      

Petunjuk arah bagi pengguna trotoar, sepeda dan kendaraan bermotor 

 

      

Fasilitas petunjuk arah untuk kenyamanan pengguna jalan 



      

Jalur pedestrian yang rindang untuk kenyamanan pengguna jalan 

 

 

c. ITS menyediakan beberapa bagian jalur pejalan kaki yang dilengkapi fasilitas ramah 

disabilitas 
Aspek jalur pejalan kaki yang ramah disabilitas di ITS meliputi: 
▪ Jalur pedestrian ramah disabilitas dengan tanjakan pengganti tangga yang landai 

▪ Jalur pedestrian ramah disabilitas yang dilengkapi fasilitas pegangan tangan 

▪ Jalur pedestrian dengan blok pemandu yang memudahkan pengguna disabilitas 

 

   

Jalur pedestrian ramah disabilitas dengan tanjakan pengganti tangga yang landai 

 

 



        

Jalur pedestrian ramah disabilitas yang dilengkapi fasilitas pegangan tangan 
 

      

Jalur pedestrian dengan blok pemandu yang memudahkan pengguna disabilitas 


