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Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan Mass
Rapid Transit (MRT) di sepanjang· Jalan Fatmawati, Kota Administrasi Jakarta Selatan
. dengan ini disampaikan hal sebagai berikut.:
1. Berdasarkan kete~tuan Pasal 624 Peraturan Daerah Nomor1 Tahun 2014 tentang
Rencana Detail TataRuang dim Peraturan Zonasi Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)
diaturbahwa permufakatan pembangunari ditetapkansepanjang koridor angkutan
umum massal berbasis rellayang ..
2. TPZ permufakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1. dilaksanakan derigan.
ketentuan sebagai berikut :
a. perubahan/penambahan kegiatan; dan·
b. penambahan luas lantai. ..
·3. Berkenaan dengan hal terse but, kepadapeniilik. lahan· yang terkena pembebasan
lahan untuk pelebaran jcllan, pembangunan rellayang dan stasiun MRT akan diberikan
insentif berupa penambahan Koefisien Lantai Bangun;,m(KLB) sebesar 1,Q (satu koma
lima) terhadap lahan e~ektif pad a areal sebagai berikut :
a. kepemilikan I~hansepanjarig koridor MRT dengan radius paling banyak 1,5 (satu .
koma lima) kalilebar jalan; dan. .
.
b. kepemilikan lahan pada stasiun MRT dengan radius paling banyak 2,5 (dua koma
lima)kali lebar jalan.
4. Penambahan KLBsebagaimana dimaksud padaangka 3 diberikah dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. masuk· ke dalam peta sebagaimana tercantum dala.m Lampiran Pengumuman
Gubernur ini;
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b.. dlberikan padasub zona campuran (C.1), sub zona ·perkantoran (K.1), sub zona·
perdag1lngan dan j<;lsa (K.2), sub zona runiah besar (R.5), sub zona rumah susun
(R.7), sub zona prasaranapendidikan (S.1), sub zona prasarana kesehatan (S.2)
dan sub zona prasarana ibadah (S.3);
.
.
c. Garissenipadan Bangunan(GSB) sebesar 8 m (delapan meter), sedangkan pada
lahan yang berbatasan dengan stasiun MRT diMapkan setel<Jh adanya koordinasi .
dengan PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) terlebih dahulu; dan
.

.
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d. pembangunan· tetap mengacu pada. ketentuan teknis tata bangunan; sedangkan
pada lahan yang berbat<Jsan dengan· stasiun MRT harus berkoordinasi dengan
PT MRT Jakarta
terlebih
dahulu.
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bemikian Pengumuman Gubernur ini, untukmenjadi maklum..

. Ditetapkan di Jakarta
pada.tanggal 2 Januari 2015

