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Proyek Fisik MRT Dimulai dari Stasiun Dukuh Atas

Maket proyek MRT Dukuh Atas - Lebak Bulus

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) akan dimulai
dengan pengerjaan konstruksi fisik awal yang ditandai dengan pembangunan Stasiun Dukuh
Atas. Stasiun ini nantinya merupakan stasiun transit atau stasiun perpindahan antarmoda.
"Kami mulai dari stasiun itu (Dukuh Atas) pembangunannya, karena MRT akan terintegrasi
dengan moda transportasi lain," kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, seusai bertemu dengan
Director General of Southeast Asia and Pacific Department JICA Koki Hirota, di Balai Kota,
Jakarta, Kamis (15/9/2011).
MRT, diantaranya, akan terintegrasi dengan kereta rel listrik (KRL) jurusan Manggarai- Tanah
Abang. Tidak hanya itu, moda transportasi ini nantinya juga akan diintegrasikan dengan
Transjakarta.
"Semua itu akan terintegrasi di Stasiun Dukuh Atas," ujar Fauzi Bowo.
Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi JICA untuk proyek pembangunan
MRT, perkembangan pelaksanaan pembangunannya berjalan sangat baik dan masih sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan. Saat ini, PT MRT Jakarta sedang melakukan proses
prakualifikasi tender fisik yang akan selesai pada akhir September ini. Kemudian, akan
dilanjutkan dengan proses tender fisik. Lalu, pada Juli 2012 sudah bisa dimulai penggalian tanah
untuk terowongan.
Director General of Southeast Asia and Pacific Department JICA Koki Hirota mengatakan,
semuanya masih berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama.
"Saat ini masih dalam tahap prakualifikasi. Saya yakin prakualifikasi tender MRT akan segera
selesai sehingga bisa dilanjutkan dengan proses tender fisik. Dan pertengahan tahun 2012 sudah
bisa dilakukan pembangunan fisiknya," ujar Hirota.
Pembangunan MRT ini akan dibagi menjadi paket fisik permukaan tanah dan bawah tanah.
Rinciannya, akan ada tiga paket fisik permukaan tanah tersebut yang dimulai dari depo Lebak
Bulus hingga Fatmawati. Paket kedua adalah dari Blok M hingga Al-Azhar. Kemudian, paket
ketiga dari Patung Pemuda hingga Senayan.
Sementara, paket fisik bawah tanah, PT MRT Jakarta juga terdiri dari tiga paket yakni paket
pertama dari Senayan sampai Istora. Paket kedua yaitu dari Setiabudi hingga Bendungan Hilir.
Selanjutnya paket ketiga mulai dari Dukuh Atas hingga Bundaran HI.

