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Surabaya Pedestrian Fasilitas
 Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia, 
dimana keadaan lalu lintasnya juga cukup ramai. Terdapat 
berbagai macam kendaraan yang berlalu lalang setiap 
harinya. Jenis transportasi di Surabaya pun tidak hanya 
darat namun juga laut dan udara. Tidak dipungkiri juga 
bahwa masih ada orang yang memilih untuk berjalan kaki 
daripada menggunakan kendaraan bermotor.

 Di jaman sekarang, gaya hidup go green yang mulai 
banyak diikuti. Banyak orang yang mulai peduli dengan 
gaya hidup go green. Salah satunya dengan membiasakan 
diri dengan berjalan kaki. Para pejalan kaki tersebut yang 
sekarang biasa disebut Pedestrian. Namun, masih banyak 
pedestrian yang menyeberang jalan secara sembarangan. 
Sehingga sering kali terjadi kecelakaan pada pedestrian.

 Fasilitas bagi pedestrian pun dibangun dan ditata. 
Fasilitas tersebut misalnya adalah jembatan penyeberan-
gan orang (JPO) yang sekarang sudah mulai banyak di 
Surabaya, trotoar yang difungsikan dan diperlebar sesuai 
kebutuhan, dan zebra cross yang ditambahkan tombol 
penyeberangan yang diletakkan tidak hanya diperempatan 
namun di tempat-tempat ramai seperti kawasan Basuki 

 Pada awal layar, pemain 
harus menekan tombol “tap to 
play” untuk dapat memulai 
permainan.

 Pada saat bermain, 
pemain harus menekan tombol 
“Tap” pada saat kedua bar sama 
tinggi sebanyak tiga kali.

 Setelah pemain 
memenangkan permainan, 
pemain harus menuju cekpoin 
yang ada di JPO untuk 
menyelesaikan permainan serta 
menghentikan waktu permain-
an.

Aturan main:
1. Tekan “Tap to play”

2. Saat bermain, tekan tombol saat bar sama tinggi sebanyak

    3 kali3. Jika berhasil, langsung menuju tombol checkpoint di JPO

4. Kalahkan skor tertingginya!!

5. Skor tertinggi ditentukan dari kecepatanmu menyelesaikan

    game dan menekan tombol checkpoint 

Grafis pada tangga
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