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TENTANG 
STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) 

KETENTUAN UMUM KETERTIBAN KENDARAAN DI KAMPUS ITB 
 
Tujuan:                              
Memberikan penjelasan mengenai ijin masuk kendaraan ke dalam kampus ITB. 
 
Sasaran: 
Terciptanya suasana aman, nyaman, dan tertib di lingkungan kampus ITB. 
 
Prosedur: 
 

1. Kendaraan yang masuk ke dalam kampus harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada 
di dalam kampus ITB. 

2. Kecepatan maksimum kendaraan di dalam kampus adalah 25 km/jam. 
3. Di rambu penyebrangan jalan, pengemudi harus mengutamakan penyembrang jalan. 
4. Parkir kendaraan harus dilakukan di area parkir yang telah ditetapkan. Dilarang memarkir 

kendaraan di area yang bukan peruntukan parkir, yang menghambat jalur evakuasi, dan di 
tikungan jalan. Jika di area parkir tersebut dinyatakan parkir mundur, maka pengemudi 
sebaiknya mengikuti ketentuan tersebut. 

5. Dilarang berhenti di jalan yang ada rambu larangan berhenti.   
6. Ijin masuk kendaraan hanya diberikan kepada Pegawai ITB dan Pegawai kontrak dengan 

menunjukkan KIP. Untuk tamu dan pihak lain, mereka diijinkan masuk kendaraannya ke dalam 
kampus dengan menunjukkan surat ijin atau identitas diri untuk disimpan di petugas pintu 
masuk dan diserahkan kembali apabila keluar dari kampus ITB. 

7. Dilarang menyimpan/memarkir kendaraan di dalam kampus lebih dari 24 jam tanpa 
memberitahukan ke petugas keamanan. Jika kendaraan tersebut menginap di dalam kampus 
lebih dari 24 jam, maka petugas akan memberikan surat peringatan. Jika kendraan tersebut 
menginap di dalam kampus lebih dari 3 x 24 jam, maka petugas akan melakukan 
penggembokan dan surat pemberitahuan kepada Unit Kerja yang bersangkutan ditembuskan 
ke Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi.. 
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