
 

SIARAN PERS 

 

Untuk diterbitkan segera 

 

Perkembangan Penanaman Kembali dan Penggantian Pohon Terdampak Pembangunan MRT 

Jakarta Fase 2A Kontrak Paket 202 Harmoni – Mangga Besar 

 

Jakarta, 10 Oktober 2022. Sejak 27 Juli 2022 lalu, pembangunan Kontrak Paket 202 (CP202) MRT 

Jakarta Fase 2A telah dimulai dan saat ini sedang dalam tahap persiapan konstruksi. Salah satu 

pekerjaan persiapan konstruksi yang sedang berlangsung adalah penanganan pohon terdampak 

pembangunan Stasiun Harmoni, Stasiun Sawah Besar, dan Stasiun Mangga Besar.  

 

Hingga tanggal 9 Oktober 2022 kegiatan penanganan pohon terdampak, pengganti dan relokasi 

adalah sebagai berikut: 

• Sebanyak 1.531 pohon pengganti telah ditanam kembali dari total 5.170 pohon untuk 

menggantikan 517 pohon terdampak pembangunan stasiun Harmoni – Mangga Besar. 

• Area penanaman pohon pengganti tersebut secara bertahap dilakukan yang telah 

ditentukan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yaitu di area 

Kebun Bibit, Srengseng Sawah Jakarta Selatan.  

• Sebanyak 32 pohon sudah direlokasi dari total 33 pohon yang harus dipindahkan. 

• Kegiatan penanaman kembali pohon pengganti maupun relokasi pohon tersebut 

dilakukan dalam waktu bersamaan dan telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh 

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. 

 

 

Sejumlah pohon kompensasi pembangunan CP 202 yang telah ditanam di area kebon bibit Srenseng Sawah Jakarta Selatan 

 



 

Setiap pohon yang diganti dan direlokasi akan dirawat dan dipelihara sesuai peraturan 

yang berlaku demi memenuhi tanggung jawab pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Selain 

itu, PT MRT Jakarta juga terus melakukan koordinasi secara rutin dengan Dinas Pertamanan dan 

Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta selama penanganan pohon terdampak berlangsung.  

 

CP202 merupakan salah satu segmen pekerjaan konstruksi MRT Jakarta fase 2A dengan 

cakupan pekerjaan pembangunan Stasiun Harmoni, Stasiun Sawah Besar dan Stasiun Mangga 

Besar, serta terowongan bawah tanah mulai dari Harmoni hingga Mangga Besar sepanjang 1,8 

kilometer. 

  

Penanaman kembali dan penggantian pohon terdampak dilakukan oleh PT MRT Jakarta 

(Perseroda) bersama dengan kontraktor pelaksana Shimizu-Adhi Karya Joint Venture (SAJV), 

sebagai bentuk upaya dalam menjaga daya dukung lingkungan dengan memastikan pekerjaan 

konstruksi yang dilakukan tetap mematuhi peraturan yang berlaku demi menjaga ketahanan dan 

kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.  

 

*** 

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) 

Rendi Alhial  

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: 

 

PT MRT Jakarta (Perseroda) 

Corporate Secretary Division Head di rendi.alhial@jakartamrt.co.id; 0819 3864 0665 | Situs 

web: www.jakartamrt.co.id | Facebook: facebook.com/jakartamrt | Twitter: @mrtjakarta | 

Instagram: @mrtjkt @mrtjktinfo  
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