
SUSTAINABLE COMMUTING PRACTICES 

 

Program inisiatif yang dilakukan ITS transportasi untuk mengurangi kendaraan pribadi          

berjumlah >3 

inisiatif, antara lain: 

1. ITS mendorong semua warga kampus, yaitu dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa           

untuk melalukan aktivitas dengan bersepeda dan berjalan kaki di dalam kampus 

2. Kerjasama ITS dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait inisiasi perjalanan rute Bus           

Suroboyo yang melewati kampus ITS. 

Bus Suroboyo yang mempunyai shelter di Kampus ITS, dipresentasikan dalam 

https://www.youtube.com/watch?v=F8k984eOKD4 

3. Layanan shuttle untuk perjalanan kampus disediakan oleh kampus ITS, dioperasikan          

secara reguler, gratis, dan bebas emisi 

4. Penyediaan sepeda gratis dengan SOP pelaksanaan peminjaman di ITS 

5. ITS mendorong untuk berkendara bersama melalui program Ayo Nebeng atau 2in1. 

Program Ayo Nebeng ITS dipresentasikan pada: 

https://www.its.ac.id/news/2017/04/22/mahasiswa-its-bantu-reduksi-emisi-lewat-2in1/ 

 

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

Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Kampus Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”         

tanggal 26 November 2019, mendorong program inisiatif pengurangan kendaraan pribadi di           

kampus ITS, yaitu pada poin: 

C. Upaya mewujudkan transportasi ramah lingkungan 

2. Mendorong upaya pengurangan jumlah kendaraan bermotor memasuki area kampus 

3. Melakukan upaya membatasi penggunaan kendaraan pribadi di dalam kampus,         

dengan cara berjalan kaki memanfaatkan koridor antar gedung dan bersepeda di           

dalam kampus 

 

1. ITS mendorong semua civitas akademia yaitu dosen, tenaga kependidikan, dan          

mahasiswa untuk melalukan aktivitas dengan bersepeda dan berjalan kaki di dalam           

kampus 

 

 



     

Penyediaan trotoar untuk pejalan kaki 

 

 

2. Kerjasama ITS dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait inisiasi perjalanan rute Bus           

Suroboyo yang melewati kampus ITS 

ITS menginisiasi kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait rute perjalanan Bus           

Suroboyo melewati kampus ITS. Bus Suroboyo memiliki 7 halte dimana salah satu halte             

bus terletak di depan gerbang ITS. Dengan demikian, dosen, tenaga kependidikan, dan            

mahasiswa dapat memilih kendaraan ini untuk mendorong pengurangan emisi         

kendaraan di lingkungan kampus. 

Bus Suroboyo yang mempunyai shelter di Kampus ITS, dipresentasikan dalam          

https://www.youtube.com/watch?v=F8k984eOKD4 

 

   

Bus Suroboyo dan Halte Bus yang terletak di depan kampus ITS 

 

 



 

 

  

Bus Suroboyo dan Papan rute Bus Suroboyo yang melewati ITS 

 

 

3. Layanan shuttle untuk perjalanan kampus disediakan oleh kampus ITS, dioperasikan          

secara reguler, gratis, dan bebas emisi 

 

     

Bus Kampus ITS dan Electric Solar Bus ITS 

 



    

Shelter Bus Kampus ITS 

 

4. Penyediaan sepeda gratis dengan SOP pelaksanaan peminjaman di ITS 

Sepeda dapat digunakan oleh mahasiswa, tendik dan tamu di ITS. Peminjaman hanya            

dengan menyertakan kartu identitas dengan jam waktu tertentu sesuai dengan Standar           

Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada. 

 

 



 
Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sepeda di ITS sejak 2014 

 

 



   

        Tata cara pemakaian sepeda ITS Jalur sepeda ITS 

 

 

  

Sepeda ITS 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Bike Shelter Sepeda ITS 

 

5. ITS mendorong untuk berkendara bersama melalui program Ayo Nebeng atau 2in1. 

Dalam pelaksanaannya yaitu pengguna kendaraan sepeda motor berboncengan.        

Sementara bagi kendaraan mobil hanya diisi oleh 3 orang penumpang. Program ini            

dilaksanakan pada waktu tertentu setiap bulannya dan telah rutin dilakukan oleh           

beberapa Departemen seperti Departemen Teknik Lingkungan dan Teknik Informatika.         

Program Ayo Nebeng ITS dipresentasikan pada: 

https://www.its.ac.id/news/2017/04/22/mahasiswa-its-bantu-reduksi-emisi-lewat-2in1/ 

 

     

Program Ayo Nebeng 2in1 di ITS 

 

 


